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Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa
avoinna työkauden aikana:
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Wahren-opisto on kansalaisopisto, jossa 
on mahdollista kehittää ja ylläpitää tieto-
ja ja taitoja ja kokeilla uusia asioita se- 
kä kohdata ihmisiä. Toiminta tähtää hen- 
kiseen hyvinvointiin ja elinikäiseen oppi- 
miseen.
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Toimipaikat:

FORSSA
Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 29, 46, 
30100 Forssa
Forssan työväentalo, Kauppakatu 17, 30100 Forssa
Forssan yhteislyseo, Lyseokatu 2, 30100 Forssa
Heikan koulu, Saksankatu 23, 30100 Forssa
Kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4, 30100 Forssa
Kehräämö, Wahreninkatu 11 A, B ja C, 30100 Fors-
sa
Keskuskoulu, Koulukatu 5-7, 30100 Forssa
Koijärvitalo, Koijärventie 377, 31130 Koijärvi
Kuhalan koulu, Opintie 4, 30300 Forssa
Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13, 30100 Forssa
Palvelukeskus Tyykihovi, Eteläinen Puistokatu 4, 
30420 Forssa
Rykkeri, Puuvillakatu 4 C 3, 30100 Forssa 
Teatteritalo, Torikatu 8, 30100 Forssa
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4, 30100 Forssa 
Vieremän koulu, Nokantie 2, 30100 Forssa
Viihdeuimala Vesihelmi, Eteläinen puistokatu 2, 
30420 Forssa 

TAMMELA
FAI/vanha paja, Norrintie 4, 31300 Tammela
Kaukjärven koulu, Kuumakuja 60, 30100 Forssa
Koulukeskus, Koulutie 1, 31300 Tammela
Manttaali, Forssantie 136, 31300 Tammela
Portaan koulu, Suomaantie 8, 31340 Porras
Susikkaan kylätalo, Susikkaantie 604, 31230 Susikas
Teuron koulu, Teurontie 463, 31250 Teuro
Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, Ojajärventie 131, 
31250 Teuro
Valkeaniemen pirtti, Valkeaniementie 1, 30100 
Forssa
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Rehtori Jukka Nummelin, 
YTM, sosionomi
(03) 4141 5391, 050-313 2107, 
jukka.nummelin@forssa.fi

Toimistosihteeri Arja Latvala
(03) 414 15390,
arja.latvala@forssa.fi

Kielet
Kirsi Vikman, FM
(03) 4141 5389, 040-759 6380, 
kirsi.vikman@forssa.fi

Tekstiilityöt
Marja-Leena Kangasniemi-Saari, 
ammattiopettaja, muotoilija (AMK), 
(03) 4141 5399, 050-917 5704, 
marja-leena.saari@forssa.fi

Ilmaisuaineet
Eliisa Asikainen, FM
050-917 3245 
eliisa.asikainen@forssa.fi

Musiikki 
Natalia Maltizova, 
musiikin kandidaatti
(03) 433 4955, 050-430 1312, 
natalia.maltizova@forssa.fi

Yhteiskunnalliset aineet
Esa Virta, insinööri (AMK)
(03) 4141 5398, 050-523 3659, 
esa.virta@forssa.fi
(Kari Simonen vuorotteluvapaalla 
1.9–31.12.2014)

Avoin kudonta
Tuija Kurikka, 
kudonnanohjaaja syyslukukauden 
(03) 4141 5393

Tammelan yhdyshenkilö
Martti Jokelainen, 
sivistystoimenjohtaja
(03) 412 0400, 050-339 3675, 
martti.jokelainen@tammela.fi

ILMOITTAUTUMINEN alkaa to 21.8.2014 klo 15.00

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 
kurssimaksun. Lasku tulee postitse 
kotiosoitteeseesi.

Katso etukäteen kurssinumero ja kurssi.
Valmistaudu antamaan seuraavat henkilötiedot: 
nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelin 
sekä sähköposti. 
Lisäksi kysytään koulutustausta (perusaste/toi-
nen aste/korkea-aste) sekä pääasiallinen toi-
minta (työssä/työtön/opiskelija jne).
Huomaa myös erillinen laskutusosoite, mikä-
li maksaja on joku muu kuin kurssille osallistu-
ja (alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan 
tiedot).

Ilmoittautua voi to 21.8. klo 15 alk.

1) Internetissä jatkuvasti osoitteessa: 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/
Saat heti tiedon siitä, oletko päässyt kurssille. 
Jos valitset useamman kurssin, valitse pika- 
haulla ensin kaikki haluamasi kurssit ja anna 
henkilötietosi vasta ihan lopuksi. Kannattaa il-
moittautua myös varasijalle, koska se antaa 
opistolle tärkeää tietoa kurssin tarpeellisuu- 
desta. 
Jos haluat maksaa aktiivimaksun, valitse 
haluamiesi kurssien lisäksi kurssiksi numero 
009800 ”aktiivimaksu” tai ilmoita siitä erik- 
seen opiston toimistoon 30.9. mennessä.

PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA

2) opiston ATK-luokassa 
(Kehräämö, A-rappu, 2.krs.) 
to 21.8. klo 15.00–18.00. 
Teemme sen puolestasi!

3) puhelimitse numeroon (03) 4141 5382 
numero käytössä vain to 21.8. klo 15.00–
18.00 Huom. Pe 22.8. alkaen puhelimitse nu-
meroon (03) 4141 5390 tai suoraan ryhmissä, 
jos niissä vielä on tilaa. Maaseudulla kokoon- 
tuviin ryhmiin voi ilmoittautua myös ensimmäisil-
lä kokoontumiskerroilla.

Huom. Sähköpostilla ja faksilla ei voi
ilmoittautua! 

Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurs-
sin alkamisesta, joten merkitse itsellesi muistiin, 
mille kurssille olet ilmoittautunut, myös ajat ja 
paikat. Kurssilaisille ilmoitetaan ainoastaan sii-
nä tapauksessa, että kurssi peruuntuu liian pie-
nen osallistujamäärän vuoksi tai opiskelija saa 
paikan varasijalta.
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FORSSAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISKUNTA RY
Voit liittyä opistolaiskunnan jäseneksi samalla 
kun ilmoittaudut kursseille. 
Valitse netissä numero 009810 tai kerro asiasta 
puhelinilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenyys 
on maksuton.Toiminnasta saa tietoa esim. netti-
sivuilta www.forssa.fi/wahrenopisto> opistolais-
kunta tai Seutu-Sanomien Seurat ja yhdistykset 
-palstalta. Sähköpostiosoite on:
wopistolaiskunta@wippies.fi

Opiston mökki sijaitsee Tammelassa Opiston- 
tiellä, kauniilla paikalla Pyhäjärven rannalla. Mök-
kiä ja/tai sen saunaa voi vuokrata erilaisiin tilai-
suuksiin, esim. perhejuhliin. Toimintakausi kesä- 
kuun alusta elokuun loppuun. Tiedustelut ja va-
raukset puheenjohtaja Maija Sulanto 050-3737 
275.

Ilmoittautumisen peruutus
Jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa 
se viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä. Myöhemmin kurssin peruminen ei ole 
enää mahdollista. Kurssille saapumatta tai kurs-
simaksun maksamatta jättäminen ei ole peruu-
tus! Huom. peruutus on aina tehtävä opiston toi-
mistoon, ei kurssin opettajalle! 

Opetustunnin pituus
Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin 
kohdalla tuntimäärä on merkitty t-kirjaimella. 
Esim. 20 t sl (syyslukukausi), 20 t kl (kevätluku-
kausi).

Kurssimaksut 
● jos aiot opiskella useilla kursseilla, Sinun kan-
nattaa valita aktiivimaksu 160 €. Aktiivimaksuun 
sisältyy kaikki muut paitsi avoin yliopisto-opetus 
ja taiteen perusopetus-kurssit sekä jotkut ohjel-
massa erikseen mainitut kurssit. 
Huom. Aktiivimaksulla voi osallistua enintään 8 
kurssille/lukuvuosi. Aktiivimaksun maksanut jou-
tuu lisäksi maksamaan koko kurssimaksun, jos 
hän jättää tulematta jollekin ilmoittautumalleen 
kurssille
● kaikki maksut peritään yhdessä erässä
● oppikirjat ja muut työtarvikkeet opiskelija kus-
tantaa itse 
● keväällä aloittava maksaa vain kevään osuu-
den kurssimaksusta (paikkaa ei voi varata syk-
syllä)
● lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, 
kun kurssin toteutuminen on varmistunut.
● Kurssimaksua ei palauteta.

Opetushallituksen tukema koulutus

Viimeistään 31.5.2015 63 vuotta täyttävät tai 
sitä vanhemmat eläkeläiset voivat saada 40 € 
alennuksen aktiivimaksusta.
Työttömät ja maahanmuuttajat saavat 50 % 
alennuksen kurssimaksusta tai aktiivimak-
susta. Alennusta ei kuitenkaan saa luentomak-
suista, avoimen yliopiston kursseista eikä tai-
teen perusopetuksesta. Alennus rahoitetaan 
Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavus-
tuksen turvin.

Saadaksesi em. alennukset:
Ilmoittaudu kurss(e)ille.Ilmoittaudu lisäksi erilli-
selle opintosetelikurssille (009820).

Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkistaa kel-
poisuutesi alennukseen. Mahdollinen alennus 
huomioidaan saamassasi kurssilaskussa. Opis-
to pidättää itselleen oikeuden keskeyttää avus-
tuksen jakamisen, kun ko. raha on käytetty. 

Lahjakortti
Voit antaa kurssin myös lahjaksi. Lahjakortti os-
tetaan opiston toimistosta.

Todistukset
Mikäli opiskelija haluaa opiskelustaan kuluvan 
lukuvuoden todistuksen, se maksaa 10 €/todis-
tus. 

Vakuutusturva
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Suositteleme-
vapaa-ajanvakuutuksen ottamista.

Tiedotus
Pääasiallinen tiedotuskanava on 
www.forssa.fi/wahrenopisto

Tapahtumista tiedotetaan myös Forssan lehden 
opistopalstalla ja Wahren-keskuksen sivuilla.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Retkiä

Ryhmälippu retkille 10 € (paitsi teatteriin 
n. 40 €), lisäksi tulee bussiosuus n. 10-15 
€ edestakaisesta matkasta. Lähdöt kaikil-
le retkille Forssan torin tilausajolaiturista 
klo 9.

009811 Tove Janssonin juhlanäyttelyyn 
Ateneumin taidemuseoon Helsinkiin la 6.9. 
2014. Näyttelyssä esillä Janssonin (1914–
2001) ura taidemaalarina. kuvittajana, kirjaili-
jana sekä muumien luojana. 
Alle 18-vuotiaille ei sisäänpääsymaksua.Voit 
lähteä myös muuten vain Helsinkiin, näyttely 
ei pakollinen! Huom. tälle retkelle ilmoittautu-
miset välittömästi!

009812 Turun kansainvälisille Kirja- 
messuille su 5.10.2014. Teemana on Rans-
ka jaSastamala. Samalla pääsylipulla pää-
see myös samassa paikassa yhtäaikaa pi-
dettäville Ruoka- ja viinimessuille sekä Tie-
de- ja Levymessuille. 

009813 Suomen Kädentaidot -messuil-
le Tampereelle su 16.11.2014. Kyseessä on 
Euroopan suurin käsi- ja taideteollisuusta-
pahtuma. Samassa yhteydessä myös Tam-
pereen Taidemessut, joka on koko perheen 
taidetapahtuma.

009814 Matka 2015 -messuille Helsinkiin 
su 18.1.2015. 

009815 Kevätretki Helsinkiin Hakaniemen 
musiikkiteatteriin katsomaan UIT:n esitys-
tä toukokuussa 2015. Päivä tarkentuu myö-
hemmin. Varaa paikkasi jo nyt, niin saat tar-
kemman ajan ja sisällön (ja lippusi halvem-
malla!) (sähkö-)postitse heti kun ne ovat sel-
villä. 

999904 Keväinen puutarharetki Lepaalle 
ym. Katso tarkemmin s. 13.

Matkoja

120401 HALOO BERLIINI! 
Kielikurssimatka joulukuun alussa 2014; kat-
so tarkemmin s. 20.

009911 KIERTOMATKA KIINAAN
Noin 10 päivän matka kesäkuun alussa 
2015; katso tarkemmin s. 12.

Em. retkien ja matkojen ilmoittautumiset 
kätevimmin valitsemalla retken tai matkan 
edessä oleva numero netissä 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren tai 
kirsi.vikman@forssa.fi tai 040-7596 380 
(varmimmin to klo 11.30-12.30). 
Laitathan retkien ajankohdat myös itsellesi 
muistiin. Ja jos Sinulle myöhemmin tulee 
este, ilmoitathan myös siitä, kiitos! 
Me otamme yhteyttä vain siinä tapaukses-
sa, että tulee aika- tms. muutoksia, tai että 
retki/matka peruuntuu.

HUOMIO! Ennen kuin käännät sivua, niin tie-
doksesi, että kaikkia kevään 2015 kursseja ei 
ole tässä esitteessä mainittu, sillä julkaisemme 
ja jaamme kotitalouksiin kevään kurssiesitteen 
joulukuussa ja siinä on sekä uudet että tästä 
puuttuvat kevään kurssit. 

Tarkkaile siis postiasi! 
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FORSSA

009800 AKTIIVIMAKSU (160 €)
Jos aiot opiskella useilla kursseilla, sinun kan-
nattaa valita aktiivimaksu 30.9.2014 mennessä. 
Aktiivimaksuun sisältyy kaikki muut paitsi avoin 
yliopisto-opetus, taiteen perusopetus sekä jot-
kut ohjelmassa erikseen mainitut kurssit. Aktii-
vimaksun maksanut joutuu lisäksi maksamaan 
koko kurssimaksun, jos hän jättää tulematta jol-
lekin ilmoittautumalleen kurssille.
Katso myös kurssi 009820.

009810 OPISTOLAISKUNNAN JÄSENYYS
Liityn jäseneksi opistolaiskuntaan kaudelle
2014–2015. Jäsenyys on maksuton.

009820 OPINTOSETELIKURSSI
Valitse haluamasi kurssi(t) + tämä kurssi. Työt-
tömät ja maahanmuuttajat saavat 50 %:n
alennuksen kurssimaksusta tai aktiivimaksusta.
 
Viimeistään 31.5.2015 63 vuotta täyttävät tai 
sitä vanhemmat eläkeläiset voivat saada 40 eu-
ron alennuksen aktiivimaksusta.

LAPSET JA NUORET

830108 LASTEN TANSSIKURSSI

Kurssi on tarkoitettu 6–10-vuotiaille lapsille. 
Harjoitellaan helppoja diskotanssi- ja hiphop -
askelkuvioita. Tutustutaan myös perinteisiin pa-
ritanssisuosikkeihin, kuten valssiin, tangoon ja 
humppaan. Mukaan tarvitset vesipullon, muka-
vat vaatteet ja sisätossut tai lenkkarit. 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

ke 17.00–17.45
17.9.–10.12.2014 

Enintään 
40 opiskelijaa 

TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta
toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, 
joka perustuu lakiin ja asetuksiin. Opetus antaa 
opiskelijalle valmiuksia itsensä ilmaisuun ja ke-
hittämiseen, sopii täydennyskoulutukseksi sekä 
antaa mahdollisuuden hakeutua alan ammatil-
liseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus 
noudattaa vapaan sivistystyön lautakunnan hy-
väksymiä opetussuunnitelmia, jotka pohjautu-
vat Opetushallituksen päättämiin opetussuunni-
telman perusteisiin.Wahren-opistossa lapsille ja 
nuorille järjestetään taiteen perusopetusta ylei-
sen oppimäärän mukaan käsityössä ja teatteri-
taiteessa, aikuisille käsityössä.

Pieni teatterikoulu kouluttaa ja ohjaa oppilai-
taan perehtymään näyttämötyön perusmenetel-
miin, yhdessä luotaviin esitysprosesseihin ja it-
seilmaisuun ikäkausiryhmissä. Opetus perus-
tuu Opetushallituksen hyväksymiin teatteritai-
teen yleisiin opetusmenetelmiin. Opetussuun-
nitelmassa toteutetaan teatteritaiteen perus-
teita nousujohteisesti tasoilla 1-6. Toiminta on 
elämyksellistä oppimista, joka antaa oppilaille 
kannustusta, iloa ja onnistumisen kokemuksia. 
Mahdollisia vapautuvia paikkoja voi kysyä teat-
teri-ilmaisun ohjaajalta Eliisa Asikaiselta puh. 
050 917 3245.

110201 PIENI TEATTERIKOULU/ALKUINFO 
UUSIEN TULIJOIDEN VANHEMMILLE

PIENI TEATTERIKOULU

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
2 t sl

to 18.00–19.30
21.8.2014 

Tilaisuus kaikille uusille teatteriryhmiin ilmoittau-
tuvien lasten vanhemmille. Tutustutaan Pienen 
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Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4 
Titi Lillqvist
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

pe 17.15–18.15
29.8.–28.11.2014 
16.1.–24.4.2015 

Enintään 
16 opiskelijaa 

Vasta-alkajien ryhmä uusille 7-8-vuotiaille. 
Ohjelmassa liikettä, rytmejä ja teatterileikkiä. 
Lisätietoja vanhemmille infotilaisuudessa 21.8. 
2014 klo 18.00.

110203 PIENI TEATTERIKOULU / 
 2. VUODEN RYHMÄ VATTUMATO 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4 
Titi Lillqvist
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

pe 15.30–17.00
29.8.–28.11.2014 
16.1.–24.4.2015

Enintään 
16 opiskelijaa

Ryhmä on tarkoitettu aiemmin aloittaneille, joille 
on lähetetty tiedot ryhmän alkamisesta.

110202 PIENI TEATTERIKOULU
 1. VUODEN RYHMÄ

110204 PIENI TEATTERIKOULU /
 4-5. VUODEN RYHMÄ UNICORN

Teatteritalo, 
Torikatu 8 
Tanja Thomsson
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 15.30–17.00
26.8.–2.12.2014 
13.1.–28.4.2015 

Enintään 
16 opiskelijaa

Teatterikoulun tavoitteisiin, ohjelmaan ja kauden 
toimintaan. Ryhmiin voi ilmoittautua tässä tilai-
suudessa. 

Ryhmä on tarkoitettu aiemmin aloittaneille, joille 
on lähetetty tiedot ryhmän alkamisesta. 

110205 PIENI TEATTERIKOULU / 
 RYHMÄ KARUSELLI 

110206  NUORISOTEATTERI

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Tanja Thomsson
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

to 15.30–17.00
28.8.–11.12.2014 
15.1.–23.4.2015 

Enintään 
16 opiskelijaa

Teatteritalo
Torikatu 8
Tanja Thomsson
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

ma 16.30–18.00
1.9.–15.12.2014 

12.1.–4.5.2015 
Enintään 

20 opiskelijaa

Harjoitellaan näyttelijäntyön eri menetelmiä, ke-
hitetään omaa ilmaisua ja yhteistyötä. Ideoi-

daan yhdessä ja valmistetaan oma esitys/esi-
tyksiä. Ryhmä on tarkoitettu sekä Pienen Teat-
terikoulun suorittaneille että uusille noin 15–18-
vuotiaille.

PIENI KÄSITYÖKOULU

Opetussuunnitelman mukaisesti opetus (500 
tuntia) jakaantuu kahteen vaiheeseen: 
- käsityön perusteet 1-6 (kesto 6 vuotta) ja 
- työpajaopintoihin (kesto 2 vuotta). 
Käsityön perusteissa oppilas oppii ilmaisemaan 
itseään osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu 
ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen 
suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suun-
nittelu ja rakentaminen. Työpajaopinnoissa sy-
vennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja 
ja tietoja yhdellä tai usealla käsityön osa-alueel-
la. Uusi ryhmä alkaa 7-8-vuotiaille.

Kurssikirje jatkaville opiskelijoille postite-
taan elokuussa. Peruutuspaikkoja voi kysyä 
myös jatkoryhmistä!

Lisätiedot: 
suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kangasniemi-
Saari, marja-leena.saari@forssa.fi tai 
03-4141 5399.

110401 KÄSITYÖN PERUSTEET 
 (7-8-vuotiaat)

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2,
Wahreninkatu 11
Eri opettajia
28 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2014 mennessä 

ke 15.30–17.00
10.9.–17.12.2014 

7.1.–15.4.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Uusi
ryhmä

Oletko kiinnostunut käsitöistä? Käsityön taiteen 
perusopetuksessa tutustutaan monipuolisesti 
erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja teknii-
koihin. Opetellaan suunnittelu- ja ilmaisutaito-
ja sekä materiaalituntemusta. Keskeistä opetuk-
sessa on mielikuvituksen ja ilmaisun vahvistu-
minen. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan käsityön 
taiteen perusopetuksen monipuoliseen maail-
maan! Opetusta ei ole syksyllä viikolla 42 ja ke-
väällä viikolla 9. Materiaalimaksu 25 € syksy ja 
25 € kevät. 

110402 KÄSITYÖN PERUSTEET

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Eri opettajia
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

ke 17.15–18.45
10.9.–3.12.2014 

14.1.–8.4.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

 (9-11-vuotiaat), jatkava
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410201 MEILLE TULEE KOIRA!

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Eri opettajia, 24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 78 € / 91 €

pe 15.30–17.45
12.9.–5.12.2014 
16.1.–10.4.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Heidi Peltonen
2 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2014 mennessä

su 16.00–17.30
5.10.2014 

Enintään
25 opiskelijaa

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Heidi Peltonen
2 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 4.10.2014 mennessä

su 16.00–17.30
19.10.2014

 
Enintään

25 opiskelijaa

Luennolla saadaan tietoa kissoista, kaneis-
ta ja jyrsijöistä sekä akvaariokaloista ja niiden 
hoidosta. Käydään läpi em. eläinten perushoi-
toa sekä ruokintaan, terveydenhuoltoon ja kus-
tannuksiin liittyviä asioita. Alle 15-vuotias lap-
si ilmaiseksi, jos osallistuu maksavan aikuisen 
kanssa. Ilmoita myös lapsen tiedot, kiitos!

510101 POLKUPYÖRÄN SYYSHUOLTO

Kehräämön nuorisotila, Kuutamo
Wahreninkatu 11 G
Jukka Vesterbacka
4 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 27.10.2014 mennessä 

ma 18.00–21.00
10.11.2014 

Enintään
12 opiskelijaa

Tule saamaan oppia vakiopolkupyörän perus-
huollosta asiantuntijan opastuksella. Käydään 
läpi renkaat, jarrut, ketjut, lukot ym. Huoltamalla 
pyöräsi säännöllisesti pidennät sen käyttöikää 
ja saat lisää ajomukavuutta. Kun huollat pyörä-
si syksyllä, on se käyttövalmis keväällä! Alle 15-
vuotias lapsi ilmaiseksi, jos osallistuu maksavan 
aikuisen kanssa. Ilmoita myös lapsen tiedot, kii-
tos!

810206 PIKKULEIPIÄ SAKSALAISITTAIN

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Elina Korpihete
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.11.2014 mennessä

to 17.00–21.00
20.11.2014 

Enintään
20 opiskelijaa

Vaihtelua pikkuleipiin! Tule valmistamaan hie-
man erilaisia pikkuleipiä, naposteltaviksi vaik-
ka pikkujouluna! Ohjeita ja tietoa myös muista 
tyypillisistä saksalaisista leivonnaisista. Lapsen 
päivän merkeissä alle 15-vuotias lapsi ilmaisek-
si, jos osallistuu iltaan maksavan aikuisen kans-
sa. Ilmoita myös lapsen tiedot, kiitos! 

AVOIN YLIOPISTO 

120104 SUOMEN KIELEN KIRJALLINEN 
 VIESTINTÄ

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Heidi Kaisvuo
 

pe 17.00–20.15
la 9.00–15.00

12.9.–11.10.2014 
Enintään 25 opiskelijaa

Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € kevät. Li-
säksi omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetusta 
ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. 
Peruutuspaikkoja voi tiedustella. Ks. lisätiedot.

110403 KÄSITYÖN PERUSTEET JA
 TYÖPAJA (yli 12-vuotiaat), jatkava

Materiaalimaksu 25/30 € syksy ja 25/30 € kevät. 
Lisäksi omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetus-
ta ei ole syksyllä viikolla 42 sekä keväällä viikol-
la 9. Peruutuspaikkoja voi tiedustella. Ks. lisä-
tiedot.

Luento on tarkoitettu ensimmäistä koiraa harkit-
seville. Tule saamaan perustietoa koiran han-
kinnassa huomioon otettavista asioista, mm. ro-
turyhmistä ja niiden tavallisimmista ominaisuuk-
sista, koiran käyttäytymisestä, koulutuksesta, 
ruokinnasta, terveydenhuollosta ja perushoi-
dosta, kustannuksista sekä harrastuksista koi-
ran kanssa. Alle 15-vuotias lapsi ilmaiseksi, jos 
osallistuu maksavan aikuisen kanssa. Ilmoita 
myös lapsen tiedot, kiitos!

410202 MIKÄ MINULLE LEMMIKIKSI?

 TAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE 

Kehräämö, A–B rappu, 1. krs., lk1
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors–Selkälä ja 
M–L Kangasniemi–Saari 
44 t sl, 39 t kl
Kurssimaksu 110,00 € 

ti 17.30–19.45
to 17.30–20.30

18.9.–4.12.2014 
13.1.–7.4.2015 

Enintään 
16 opiskelijaa

Käsityön taiteen perusopetusta aikuisille. Uusia 
opiskelijoita ei jatkavaan ryhmään oteta. Materi-
aalit eivät sisälly kurssin hintaan. Syksyllä ope-
tus torstaisin (luokka 1), keväällä tiistaisin (luok-
ka 3). Lukuvuoden kurssiin sisältyy värioppi (18 
h).

110404 KOKEILEVA KÄSITYÖ (jatkava)

Keskitytään kirjallisten opintotöiden ja työelä-
män tekstien sujuvaan tuottamiseen; eri teks-

Katso myös kurssit 410201–810206, joihin lapsi 
pääsee aikuisen mukana ilmaiseksi.
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120105 PUHEVIESTINNÄN PERUSTEET
 (2 op)

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
 

pe 17.00–20.15
la 9.00–15.00

Kevät 2015
Enintään 25 opiskelijaa

Puheviestinnän perusteet -kurssin (28 h lähi-
opetusta ja harjoituksia) tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää erilaisiin puheviestintäta-
pahtumiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia tar-
koituksenmukaisesti yliopisto-opintojen ja työ-
elämän puheviestintätilanteissa. Kurssilla tar-
kastellaan erilaisia puheviestintätapahtumia, nii-
hin vaikuttavia tekijöitä ja suomalaisen viesti-
jän erikoislaatua sekä tutustutaan puhetekniikan 
perusteisiin. Kurssilla käsitellään äänenkäytön, 
puhetaidon ja ryhmäviestintätilanteiden perus-
asioita. Lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijoille mah-
dollisuuden kokeilla ja kehittää omia viestintä- ja 
vuorovaikutustaitojaan. 
Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, 
kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteis-
kuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimus-
ten mukaista kieltenopetusta. Kurssin voi hy-
väksyttää tutkintoon kuuluviin pakollisiin kieli- ja 
viestintäopintoihin. Kasvatustieteiden tiedekun-
nan luokanopettajankoulutuksessa kurssin voi 
hyväksyttää osasuoritukseksi. Tied. ja ilm. Hä-
meen kesäyliopistoon, ei siis ilmoittautumista 
Wahren-opistoon. 

610101 GERONTOLOGIAN
 PERUSOPINNOT (25 op)

Forssan yhteislyseo
3. krs.
Lyseok. 2

ke 17.00–19.15
10.9.–21.4.2015

Enintään 25 opiskelijaa

Gerontologian opinnot järjestetään avoimena 
yliopisto-opetuksena, ja opintoihin voivat osal-
listua kaikki ikääntymisen kysymyksistä kiinnos-
tuneet. Opinnot soveltuvat myös vanhustyössä 
toimiville lisäkoulutukseksi, alan järjestöissä toi-
miville, alalle aikoville ja eri alojen opiskelijoil-
le. Suoritukset voi hyväksyttää osaksi Turun yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan perustut-
kintojen valinnaisia opintoja. Maksu yhteensä 
370 €. Tied. ja ilm. viim. 29.8.2014 Hämeen ke-
säyliopistoon, ei siis ilmoittautumista Wahren-
opistoon.

tilajien, tyylikeinojen ja normikielen hallintaan 
sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen 
työvälineenä. Perehdytään asiatyylisiin teksti- 
lajeihin, tekstien rakenteeseen ja oikeakieli-
syyssääntöihin. Tavoitteena on ymmärtää myös 
suomenkielisen tieteellisen viestinnän tärkeys. 
Opetus (14 h luentoja, 12 h harjoituksia sekä it-
senäistä työskentelyä) on Turun yliopiston hu-
manistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-
luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tie-
dekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurs-
sin suorituksen voi liittää tutkintoon sisältyviin 
pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Tavoittee-
na on, että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja 
-taidot, joiden avulla hän voi menestyksellisesti 
suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä 
kirjallisista töistä. Maksu yhteensä 120 €. Tied. 
ja ilm. viim. 3.9.2014 Hämeen kesäyliopistoon, 
ei siis ilmoittautumista Wahren-opistoon. 

610102 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ 
 VALOKUVISTA (3-4 op)

Forssan yhteislyseo
3. krs.
Lyseok. 2

to 16.15–17.45
15.1.–26.3.2015 

Enintään 25 opiskelijaa

Valokuvaa on käytetty menestyksellisesti tera-
pian tukena ja menetelmät ovat sovellettavissa 
myös hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen tu-
kemiseen. Opintojakson aikana valokuvan käyt-
töön tutustutaan terapeuttiselta, psykoterapeut-
tiselta, ohjaukselliselta ja taiteelliselta kannal-
ta. Erityisesti opintojakso soveltuu esim. tervey-
denhoidon, sosiaalityön ja kasvatustoimen teh-
tävissä työskenteleville. Opintojakso on mahdol-
lista hyväksyttää myöhemmin Turun yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon 
valinnaisiin opintoihin. Opetus toteutetaan ke-
väällä 2015. Maksu yhteensä 50 €. Tied. ja ilm. 
1.12.2014 alkaen Hämeen kesäyliopistoon, ei 
siis ilmoittautumista Wahren-opistoon. 

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

009803 AJANKOHTAISTA UKRAINASTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2
Olga Vuorinen
2 t sl, 
Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2014 mennessä

to 18.30–20.00
2.10.2014 

Enintään 
35 opiskelijaa

Tule keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta, 
jaa mielipiteesi ja hanki uuttakin tietoa.

130401 OMAN ELÄMÄSI ÄÄRELLÄ

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2
Osmo Mansukoski
6 t sl
Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2014 mennessä

ma 17.30–19.00
29.9.–24.11.2014 

Enintään 
25 opiskelijaa

Filosofinen keskustelupiiri jokaiselle, jota elämä 
koskettaa. Kokoonnumme syksyn aikana kolme 
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009801 KODIN PAPERIKAAOS 
 HALLINTAAN

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Hanna Villa
2 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 18.10.2014 mennessä

su 12.00–13.30
2.11.2014 

Enintään
30 opiskelijaa

Tiedätkö missä tärkeät paperisi ovat? Mitä ne 
tärkeät paperit ja dokumentit ovat ja miten nii-
tä kannattaisi säilyttää. Tule saamaan ammat-
tijärjestäjältä maanläheisiä vinkkejä ja hyödylli-
siä käytännön toimintamalleja kodin dokument-
tien hallintaan. 

009802 VAATEKAAPIN KAAOS
 HALLINTAAN

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Hanna Villa
3 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 18.10.2014 mennessä

su 13.45–16.00
2.11.2014 

Enintään
30 opiskelijaa

Pursuavatko vaatekaappisi, mutta silti koskaan 
ei ole mitään päällepantavaa? Järjestä vaate-
kaappisi toimivammaksi ja säästä tilaa, aikaa ja 
rahaa. Ammattijärjestäjä auttaa! 

009806 LUONTOKURSSI

Kirjastotalon luentosali, Wahrenink. 4
Erkki Tiensuu
22 t sl, 32 t kl
Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

to 18.00–19.30
18.9.–27.11.2014 

8.1.–23.4.2015 
Enintään

25 opiskelijaa

Tutustutaan Lounais-Hämeen luontoon ja sen 
monimuotoisuuteen. Teoriassa luokassa ja käy-
tännössä luonnossa. Tehdään myös retkiä eri 
kohteisiin. 

009807 MIESTEN YHTEISKUNNALLINEN 
 OPINTO- JA KESKUSTELUPIIRI

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Jukka Nummelin
36 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 78,00 € 

ke 14.00–16.15
17.9.–3.12.2014 

7.1.–1.4.2015 
Enintään

30 opiskelijaa

Aiheena Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 
1933–1944. Tarkastelun pohjana Markku Jokisi-
pilän ja Janne Könösen teos “Kolmannen valta-
kunnan vieraat”. 

009808 ARKIELÄMÄN VINKKEJÄ 
 TURVALLISUUTEEN

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 3
Wahreninkatu 11
Markku Haavisto
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 23.9.2014 mennessä

ti 18.00–19.30
30.9.–18.11.2014 

Enintään
30 opiskelijaa

Kansalaisvinkkejä turvalliseen asumiseen, asi-
ointiin ja liikkumiseen. Yksinkertaisia perusasioi- 
ta jokapäiväiseen elämiseen, joita selventävät 
esimerkkitapaukset elävästä elämästä. Kokoon-
nutaan: 30.9., 4.11. ja 18.11. tiistai-iltaisin. 

Astrologia toimii hyvänä välineenä itsetunte-
mukseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Mikä 
sen mukavampaa, kuin tutustua uusiin huippu-
tyyppeihin ja aloittaa se omasta itsestä. Tutustu-
taan tähtikarttaan aivan alusta. Muistiinpanovä-
lineet mukaan! Kurssin sisältö: kartan rakenne, 
symbolit, tähtimerkit ja planeetat, laadut ja ele-
mentit, huoneet ja aspektit.

009809 TUTUSTU ITSEESI ASTROLOGIAN
 KEINOIN

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Sirpa Kotilainen
18 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko 
la 14.00–16.15

13.9.–22.11.2014 
Enintään

12 opiskelijaa

009911 KIERTOMATKA KIINAAN

Kirsi Vikman

Ilmoittautuminen 30.9.2014 mennessä

5.6.–14.6.2015 
Enintään

40 opiskelijaa

Lähde opastetulle kiertomatkalle kiehtovaan Kii-
naan! Siirry Shanghain pilvenpiirtäjämaisemista 
kanavakaupunki Suzhouhun ja kiinalaiseen mai-
semasuunnittelun Hangzhouhun. Koet samalla 
matkalla kolme lumoavaa ja omaleimaista kiina-
laiskaupunkia. Finnairin suora lento Shanghai-
hin. Hintaan sisältyy majoitus, aamiaiset ja osa 
aterioista, kuljetukset, retket, tutustumiskäyn-

kertaa. 
29.9. Mitä on hyvä elämä? Mistä se koostuu? 
Voiko onnelliseksi oppia? Mistä sisältöä omaan 
elämään? Ihmisen vastuu itselleen ja muille. 
Elämän rajallisuus.
27.10. Eettisiä keskusteluja osanottajien mie-
lenkiinnon mukaan. Yksilöjen ja yhteisön arvot. 
Suhtautumisemme esim. kasvatukseen, seksu-
aalisuuteen, riippuvuuksiin, konflikteihin, luon-
toon ja ympäristöön, ihmisen tulevaisuuteen. 
24.11. Tieto ja uskomus. Mihin tietoon voi luot-
taa? Miten meitä huijataan? Skepsismi. Onko 
elämämme sattumien summa vai kohtalo? Jos 
kiinnostusta riittää, voimme jatkaa kokoontumi-
sia myös kevätkaudella.
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999901 TUOTTAVAN SIJOITTAMISEN
 PERUSTEET

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Tapio Haavisto
8 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2014 mennessä

la 9.15–16.00
27.9.2014 
Enintään

30 opiskelijaa

Kurssiohjelma: 

1. Rahastosijoittamisen perusteet klo 9.15 
2. Markkinakatsaus ja markkinanäkemyksen
 muodostaminen klo 10.30 
3. Tunnusluvut osakkeet klo 11.00 
4. Allokaatio eli sijoitusten kohdentaminen
 (sijoittajaprofiili harjoitus) klo 11.45
Tauko 45 min klo 11.45 – 12.30 
5. Osakkeiden valinta yritysten tulos- 
 seurannan avulla klo 12.30 
6. Tekninen analyysi ja sen soveltaminen 
 käytännössä, harjoituksia klo 13.30 
7. Kaupankäynti osakkeilla klo 14.15 
8. Korkosijoittaminen (rahastot, joukkolainat)
 klo 14.45
9. Korkosijoittaminen, yrityslainat 
 esimerkkeinä käytännön ratkaisuista 
10. Tietoisku sijoituspalveluista SIOP Oy 
 klo 15.30 (opetustuotteet, sijoitus-
 neuvonta, sijoitusvinkit, yritysanalyysit) 
11. Kurssipalaute ja loppukeskustelu 
 klo 15.45-16.00 

nit ja sisäänpääsymaksut, viisumi ja matkanjoh-
tajan palvelut. Matka tehdään kesäkuun alussa 
2015. Tarkempi ohjelma hintoineen lähetetään 
(sähkö-)postitse kaikille alustavan kiinnostuk-
sensa ilmaisseille (= tämän kurssin valinneille). 
Alustavat ilmoittautumiset 30.9.2014 mennessä, 
sitovat myöhemmin. Luvassa kiinnostavia käyn-
tikohteita, joten klikkaa itsesi mukaan ja koe vä-
rikäs Kiina! 

999902 PUUTARHAN PUUT JA PENSAAT

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseok. 2
Timo Koskinen
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 15.3.2015 mennessä

ma 17.00–18.30
30.3.2015 

Enintään
40 opiskelijaa

Tule saamaan perustietoa puiden ja pensai-
den valinnasta, istuttamisesta, leikkaamisesta ja 
muusta hoidosta. Milloin, miten, miksi: asiantun-
tija vastaa kysymyksiisi, joita voit lähettää myös 
etukäteen osoitteella kirsi.vikman@forssa.fi tai 
040-7596 380, miel. tammikuun loppuun men-
nessä. Tervetuloa mukaan saamaan tietoa 
asiantuntijalta kaikki puiden ja pensaiden kans-
sa enemmän tai vähemmän tekemisissä olleet!

999903 PIHAN JA PUUTARHAN PUU- JA
 KIVIRAKENTAMINEN

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Timo Koskinen
3 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 15.3.2015 mennessä

ma 18.45–21.00
30.3.2015 

Enintään
40 opiskelijaa

Miten hyödynnän puuta ja kiveä mahdollisim-
man luonnonmukaisesti pihan ja puutarhan ra-
kentamisessa? Mitä on otettava huomioon eri 
kohteiden materiaalivalinnoissa ja itse työn to-
teuttamisessa? Tule saamaan ammattilaisel-
ta vankkaa tietoa ja oivaltavia ideoita omaan pi-
haasi ja puutarhaasi.

999904 KEVÄINEN PUUTARHARETKI
 LEPAALLE YM.

Toimipaikka avoin
Timo Koskinen
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 1.5.2015 mennessä

la 10.00–15.00
16.5.2015 
Enintään

50 opiskelijaa

Ennen varsinaista kesäntuloa lähdemme yhtei- 
selle retkelle tutustumaan Hattulassa sijaitse-
vaan Lepaan puutarhaan ja sen moninaisiin 
kasveihin. Mahdollisesti yhdistämme retkeem-
me jonkun toisenkin puutarhakohteen. Jos olet 
kiinnostunut, ilmoittaudu jo alustavasti. Lopulli-
sen päätöksen mukaanlähdöstä voit tehdä, kun 
retken tarkempi ajankohta, sisältö ja hinta var-
mistuvat lähempänä ajankohtaa. Ohjelma lä-
hetetään (sähkö-)postitse kaikille ennakkoon il-
moittautuneille. Huom. retken ajankohta vasta 
alustava, voi vielä muuttua.

KOTITALOUS

Huom. ruokailtoihin osallistuva! Maksu raa-
ka-aineista (n. 5-10 €) maksetaan illan aika-
na suoraan opettajalle, varaa siis mukaan 
käteistä rahaa. Ota mukaan myös esiliina ja 
rasioita mahd. kotiinviemisiä varten. Ei kos-
ke sieniretkeä eikä hapankaalikurssia.

810201 SIENET TUTUIKSI JA HYÖDYKSI

Toimipaikka avoin
Arja Sura
5 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 31.8.2014 mennessä

ma 17.00–21.00
8.9.2014 
Enintään

15 opiskelijaa

Lähde sieniretkelle tunnistamaan sieniä ja saa-
maan sienitietoutta asiantuntijan opastuksel-
la! Kokoontuminen Saaren kansanpuiston park-
kipaikalla Tammelassa klo 17. Mukaan sieniko-
ri, -veitsi, retkivaatteet ja saappaat sekä hieman 
evästä, koska retken jälkeen nautimme eväis-
tämme Kuivajärven rannassa olevalla laavulla 
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810209 HERKULLISTA THAIRUOKAA

Tutustumme thaimaalaiseen ruokaan: perus-
raaka-aineisiin, mausteisiin ja eri ruokalajien 
valmistamiseen. Tule saamaan oppia ja naut-
timaan lopputuloksista. Opetus englanniksi ja 
suomeksi. 

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Em–On Mosungnern–Salomaa
5 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 22.2.2015 mennessä

ma 17.00–21.00
9.3.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

810210 GLUTEENITONTA, KIITOS!

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Merja Koski
5 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 10.3.2015  mennessä

ke 17.00–21.00
25.3.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Gluteenittoman ruuan kurssimme sai viime lu-
kuvuonna hyvän suosion. Siksi järjestämme sa-
man uudelleen; tarjolla gluteenittoman perus-
ruuan valmistusta ja niksejä leivontaan. Tule 
saamaan oppia, olet sitten itse gluteenittoman 
ruokavalion noudattaja tai tarjoat gluteenitonta 
ruokaa läheisillesi tai vieraillesi. 

810202 GYOUZA, LIHAKAALINYYTIT

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Reika Vesala
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 23.9.2014 mennessä

ke 17.00–21.00
8.10.2014 

Enintään
15 opiskelijaa

Japaninkielinen gyouza on kiinaksi jiaozi ja 
tämä on suosittu kiinalainen ruoka. Tätä muis-
tuttavaa ruokaa nähdään myös eri puolilla Eu-
rooppaa. Italialaista raviolia muistuttavan ruo-
kaisan ja helppovalmisteisen gyouzan sisällä on 
jauhelihaa, kiinankaalia ja ruohosipulia. Käärim-
me sisällön taikinaan, jonka valmistamme myös 
kurssilla sekoittamalla vehnäjauhoa ja vettä.

810203 SUOLAISET PIIRAKAT

Kyllästyttääkö makeat leivonnaiset? Suolaisil-
la piirakoilla saat vaihtelua vierastarjottaviin ja 
vaikka eväslounaisiisi. Ideoita pohjiin ja täyttei-
siin sekä muitakin vinkkejä piirakan onnistumi-
seksi. Tule pyöräyttämään omasi! 

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Piia Toivola
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.10.2014 mennessä

ma 17.00–21.00
20.10.2014 

Enintään
15 opiskelijaa

810204 HAPANKAALISTA HUOKEALLA 
 HYVÄÄ OLOA
Forssan ammatti–instituutti
Saksank. 27
Olga Vuorinen
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 12.10.2014 mennessä 

ma 17.00–17.45
ke 17.00–20.00
27.–29.10.2014 

Enintään
10 opiskelijaa

Maitohappokäymiseen perustuva hapattaminen 
on ikivanha säilöntätapa, johon hapankaa- 
lin valmistus perustuu. Tutustumme vihannes-
ten hapattamisen perusprosessiin ja kokeilem-
me oman hapankaalin tekoa (2-3 l). Kukin osal-
listuja hankkii raaka-aineet itse. 
Kurssi koostuu kahdesta osasta: info-osuus ma 
27.10. klo 17.00-17.45 Forssan yhteislyseolla 
(Lyseokatu 2, Prisman vieressä) ja keittiöosuus 
ke 29.10. klo 17.00-20.00 Forssan ammatti-ins-
tituutissa (Saksankatu 27). 

810205 HYVÄÄ SUKLAASTA

Forssan ammatti–instituutti
Saksank. 27
Véronique Hofmann
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 19.10.2014 mennessä 

ma 17.00–21.00
3.11.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

810207 SVEITSILÄISTÄ RUOKAA

Mitä kaikkea herkullista voi valmistaa suklaas-
ta? Tule mukaan suklaa-iloitteluun sveitsiläisit-

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Véronique Hofmann
5 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 21.1.2015 mennessä

to 17.00–21.00
29.1.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Olisiko aika pyyhiä pölyt fondyypadasta ja ottaa 
se taas käyttöön? Entä mitä syödään Sveitsissä 
kesällä, lämpimässä illassa? Tervetuloa tutus-
tumaan Sveitsin monipuoliseen ja seuralliseen 
ruokakulttuuriin. Kokataan ja maistellaan. Ope-
tus suomeksi. 

810208 JUUSTOKAKUISSA LÖYTYY!

Forssan ammatti–instituutti
Saksankatu 27
Piia Toivola
5 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 28.1.2015 mennessä

to 17.00–21.00
12.2.2015

Enintään
15 opiskelijaa 

Juustokakut ovat helppoja ja nopeita valmistaa 
ja vaihtelumahdollisuuksia riittää. Osan kakuista 
voi valmistaa myös ilman uunia. Tule saamaan 
ideoita eri pohja- ja täytevaihtoehdoiksi ja yllätä 
vaikka ystäväsi omatekoisella kakulla! 

ja saamme vielä tietoa sienten oikeasta jälkikä-
sittelystä.

täin! Yllätä vaikka isä omatekoisella suklaaher-
kulla tai hemmottele vieraita tarjoamalla omat 
suklaatryffelit. Tutustumme myös suklaan tem-
perointiin ja suklaakoristeiden valmistamiseen. 
Opetus suomeksi. 
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TERVEYS

830201 TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 - LUENTOSARJA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Eri luennoijat 17 t sl,

ti 18.00–19.30
16.9.–2.12.2014 

Enintään
50 opiskelijaa 

Luennot Wahren-opiston tekstiililuokassa 3, 
Wahreninkatu 11 A-B, 1.krs, tiistaisin klo 18.00 
alkaen. Luentomaksu 5 €, aktiivimaksulaiset il-
maiseksi. 
16.9.  Aivot ja ravinto 
 Biologi, FT Christer Sundqvist 
23.9.  Epilepsia
 Lasten neurolog. lääk., LT Ritva Paetau 
7.10.  Elämää erityisherkkänä 
 Life coach, FM Elina Akola 
21.10.  Ruokaa suurella sydämellä 
 Biologi, FT Christer Sundqvist 
28.10.  Aineenvaihdunnan tehostaminen 
 ravinnolla
 Biologi, FT Christer Sundqvist 
11.11.  Kolme tapaa hoitaa diabetes 
 Biologi, FT Christer Sundqvist 

Forssan seudun terveysalan palveluita
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110104  BÄNDISOITTO 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Forssan työväentalo
Kauppakatu 17
Markku Vesala
24 t sl, Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

pe 16.30–18.00
12.9.–5.12.2014 

Enintään
10 opiskelijaa

Kaksi eri 45 min. bändiä, kokoonpanot muoka-
taan ensimmäisellä kurssikerralla soitinvalikoi-
man ja lähtötason mukaan. Tavoitteena yhteis-
soiton onnistuminen ja improvisoinnin alkeet – 
Back to roots! Ensimmäiselle kerralle kaikki pai-
kalle klo 16.30. 

110105  KITARANSOITTO 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.
Forssan työväentalo
Kauppakatu 17
Markku Vesala
24 t sl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

pe 15.00–16.30
12.9.–5.12.2014 

Enintään
12 opiskelijaa

Kitaransoiton perusteita lähtötaso huomioiden 
vasta-alkajille ja aiemmin soittaneille pienryh-
mäopetuksena 45 min. / 6 henkilöä ryhmässä. 
Kurssille voi osallistua sekä akustisella että säh-
kökitaralla. Ensimmäiselle kerralle kaikki paikal-
le klo 15. (Opetusta saa 12 h/ 100 €) 

Forssan työväentalo
Kauppakatu 17
Eija Ojansuu
20 t sl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 18.00–19.30
16.9.–25.11.2014 

Enintään
25 opiskelijaa 

110106  WERBECK-LAULU 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Ohjelmassa kuorojen yhteinen joulukonsertti. 
Kevätkaudella pidämme pääsiäiskonsertin. Van-

110103  FORSSAN NAISKUORO

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl
Kurssimaksu 78,00 € 

ti 18.30–21.00
2.9.–9.12.2014 
13.1.–5.5.2015 

Enintään
40 opiskelijaa

Syksyllä 2.11. pidetään kuoron 70-vuotisjuhla-
konsertti ja keväällä kevätkonsertti. Vanhat ja 
uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Ilmoit-
tautuminen ensimmäisten harjoitusten yhtey-
dessä. Kuoron puheenjohtaja Liisa Puputti 050-
3444 129. Kotisivut: www.forssannaiskuoro.com 

830204  VIRKEYTTÄ JA VOIMAA 
 PAINONHALLINNALLA 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Tuulikki Heikkilä
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 16.2.2015 mennessä

ti 18.00–19.30
3.3.2015 

Enintään 
35 opiskelijaa

Mitä painonhallinnalla tarkoitetaan ja mitä asioi-
ta siihen kuuluu. Ravitsemus yhtenä osa-aluee-
na. Pienin, mutta pontevin päätöksin kohti py-
syvää painonhallintaa. Ilmoittauduthan ennak-
koon, kiitos. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Tuulikki Heikkilä
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 €
Ilmoittautuminen 23.2.2015 mennessä

ti 18.00–19.30
10.3.2015 

Enintään
35 opiskelijaa

830205  VIRKEYTTÄ JA VOIMAA 
 PAINONHALLINNALLA 2

Perehdytään tarkemmin ja syvemmin painon-
hallintaan ravitsemuksen kannalta. Ilmoittaudut-
han ennakkoon, kiitos.

MUSIIKKI

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl
Kurssimaksu 78,00 € 

ke 18.30–21
3.9.–10.12.2014 

7.1.–6.5.2015 
Enintään

40 opiskelijaa

110101 VIIHDEKUORO KEHRÄT

Ohjelmassa kuorojen yhteinen joulukonsertti ja 
keväällä kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laula-
jat ovat tervetulleita mukaan! Ilmoittautuminen 
ensimmäisten harjoitusten yhteydessä. Kuo-
ron puheenjohtaja Kari Saarinen 044 0335325. 
Sähköposti: kehrat@kehrat.fi 
Kotisivut: www.kehrat.fi 

110102  FORSSAN KAMARIKUORO

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl
Kurssimaksu 78,00 € 

to 18.30–21.00
4.9.–11.12.2014 

8.1.–7.5.2015 
Enintään 

40 opiskelijaa

25.11.  Liikunta on lääke 
 Biologi, FT Christer Sundqvist 
2.12.  Ravitsemuksen kiistanaiheet ja 
 tulevaisuuden näkymät 
 Biologi, FT Christer Sundqvist 

hat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! 
Ilmoittautuminen ensimmäisten harjoitusten yh-
teydessä. Kuoron puheenjohtaja Kaisu Tantari-
mäki 050-3478 647. 
Kotisivut: www.forssankamarikuoro.com 
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Tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja lau-
lamaan yhdessä helppoja lauluja! Ne sopivat 
kaikille, jotka haluavat aukaista itseään tunte-
maan ja kokemaan jotain uutta ja sellaisille, jot-
ka haluaisivat laulaa, mutta luulevat, etteivät 
osaa laulaa tai  eivät tohdi laulaa tai kokevat ka-
dottaneensa äänensä. Työvälineinä ovat paitsi 
ääni, äänteet ja rytmiset hengitysliikkeet myös 
sisäiset mielikuvat ilmavirrasta. Mielikuvat ins-
piroivat ja herättelevät uutta tietoisuutta ihmi-
sessä olevista tiloista ja ulottuvuuksista. On tär-
keää tiedostaa, että ääni ei tule vain kurkusta, 
vaan että koko keho voi alkaa soida. Laulami-
nen ei siis ole vain harvojen ja valittujen etuoi-
keus, vaan se on meille jokaiselle suotu luovuu-
den ja itseilmaisun muoto, joka elävöittää ihmis-
tä ja tuo voimavaroja ja jaksamista kiireisessä 
arjessamme.

110107 KANSAKOULUN LAULUTUNTI

Palvelukeskus Tyykihovi
Eteläinen Puistokatu 4
Risto Pelli
8 t sl
Kurssimaksu 25,00 € 

Joka toinen viikko 
ti 14.00–14.45

9.9.–16.12.2014
Enintään  

50 opiskelijaa  

Suurten ikäluokkien - ja miksei muidenkin - pii-
rissä on viime aikoina virinnyt lauluharrastus, 
joka kohdistuu vanhoihin koululauluihin. Vanhat 
laulukirjat ovat alkaneet kulua innokkaissa kä-
sissä ja monin kohdin vielä säestyskin on hoi-
dettu harmonilla. Kurssimme jakaantuu eri tee-
moihin, juuri niin kuin silloiset laulukokoelmat-
kin. Aloitamme alkusyksyn lauluilla siirtyen päi-
vien lyhentyessä kohti talvea ja tietenkin joulua, 
tärkeää isänmaallista ulottuvuutta sen enempää 
kuin maakuntalaulujakaan unohtamatta. Mai-
nittakoon, että kukaan ei joudu, jos ei välttämä-
tä halua, laulamaan hankalaa nuottikirjoitusta, 
vaan tutut laulut lauletaan tarpeeksi isoteksti-
sistä monisteista, jotka jaetaan kullekin tunnille. 
Kahdeksan oppitunnin mittainen kurssi ajoittuu 
syksyyn ja kurssille ovat tervetulleita kaikki ha-
lukkaat. Nyt yhdessä laulamaan! 

KIELET

Huom. jos ns. pitkälle 46 tunnin kielikurssille il-
moittautuu viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä 16 opiskelijaa tai enemmän, laskee 
kaikkien opiskelijoiden maksama kurssihinta 
10 eurolla. Toisaalta, jos jollakin kurssilla opis-
kelijaminimi jää “uupumaan” 1-2 opiskelijaa, on 
kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden mah-
dollista maksaa ilmoitettua hieman korkeampi 
kurssimaksu ja saada kurssi näin toteutumaan. 

Suurin osa ryhmistä kokoontuu Forssan yh-
teislyseon 3. kerroksessa (Lyseokatu 2, lähel-
lä Prismaa). Käynti sisäpihan (ei siis Yhtiönka-
dun!) puolelta. Muut ryhmät Kehräämöllä (Wah-
reninkatu 11 A, 3. kerros, kieliluokka). Tarkista 
oman ryhmäsi kokoontumispaikka ohjelmasta!

KIELENOPISKELU on hyödyllistä tarvitset kiel-
tä sitten työssäsi, matkoilla tai harrastuksissa-
si. Kielenopiskelu on myös hyvää aivojumppaa 
ja pitää dementian loitolla! Lähde siis rohkeas-
ti mukaan!

OPINTONEUVONTAA kurssien opettajilta tai 
päätoimiselta kieltenopettajalta Kirsi Vikmanilta 
p. 03-414 1389 tai 040-759 6380 tai kirsi.vik- 
man@forssa.fi. Varmimmin torstaisin klo 11.30 
–12.30.

– mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen 
 perus- tai keskitason tutkinto
– syksyn 2014 tutkintokielet suomi, englanti,
 espanja, ruotsi ja saksa (ilmoittautuminen
 1.-30.9.2014, tutkinnot loka-marraskuussa)
– keväällä 2015 kielinä suomi, englanti, 
 ruotsi, ranska, italia ja venäjä 
 (ilmoittautuminen 2.-27.2.2015, tutkinnot
 maalis-huhtikuussa) 
– suomen keskitaso myös 24.1.2015 
 (ilmoittautuminen 1.-12.12.2014) ja
 29.8.2015 (ilmoittautuminen 1.-12.6.2015)
– hinnat: perustasolla 90 €, keskitasolla 100€

 peruutusmaksu 25 €
– lisätietoja päätoiminen kieltenopettaja 
 Kirsi Vikman p. 03-414 1389 tai 
 040-759 6380 tai netistä www.oph.fi ->
 Koulutus ja tutkinnot -> Kielitutkinnot 
 - >Yleiset kielitutkinnot

YLEISET KIELITUTKINNOT

Viime mainitussa tapauksessa opiskelijoihin 
otetaan erikseen yhteyttä.

Kielten opettajien yhteystietoja:

Nimi Puhelin/Sähköposti

Enqvist Olga
050-4072 356
olga.enqvist@surffi.net

Korpihete Elina elina.korpihete@gmail.com

Koskelin Aino 041-4317 823

Lustig Kirsi kirsi_aijanen@hotmail.com

Majevski Vivian
050-3309 158 
vivianmajevski@gmail.com
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120301 MATKAENGLANTIA 1

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2014 mennessä

ma 17.00–19.30
ke 17.00–19.30
1.9.–10.9.2014 

Enintään
25 opiskelijaa

Käytännönläheisiä kieli- ja kulttuurivinkkejä niil-
le, jotka tarvitsevat englantia esim. lomamat-
koilla. Erityisesti niille, jotka ovat aikaisemmin 
jo hieman tutustuneet kieleen. Kolmen kerran 
kurssi:  ma 1.9. (tervehdykset, kohteliaisuussa-
noja ja -sanontoja sekä muuta tärkeää ja hyö-
dyllistä), ke 3.9. (hotellissa, kaupungilla ja os-
toksilla) ja ke 10.9. (kahvilassa ja ravintolassa). 
Blogi. Opettajan “tiivispakkaama” materiaali si-
sältyy kurssin hintaan. “Palanpainikkeeksi” mu-
siikkia ja teemoihin liittyviä videopätkiä. Huom. 
tämä kurssi puoleen hintaan (=12,50 €)!

120302  MATKAENGLANTIA 2

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.4.2015 mennessä

ti 17.00–19.30
to 17.00–19.30

21.4.–28.4.2015 
Enintään

25 opiskelijaa

Vastaava kuin edellä, mutta eri aihein: ti 21.4. 
(liikenteessä), to 22.4. (asiointia eri paikoissa) 
ja  ti 28.4. (yllätystilanteita). Lisäksi voidaan ot-
taa mukaan opiskelijoiden toivomia aiheita. Blo-
gi. Oppimateriaali sisältyy hintaan. Huom. tämä 
kurssi puoleen hintaan (=12,50 €)!

–50%

–50%

120303 PASSPORT 1 JATKO

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 15.00–16.30
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

120101 SUOMEA SUOMEKSI 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Soili Rukko
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä 

ti 17.30–19.00
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Lähdemme aivan alusta. Tutustumme suomen 
kielen perusteisiin. Käymme läpi peruskieliop-
pia, opettelemme sanoja, sanontoja ja rakentei-
ta. Oppimateriaalista päätämme yhdessä. Tämä 
Opetushallituksen tukema kurssi puoleen hin-
taan (= 39 €)! 

120102 SUOMEA SUOMEKSI 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Soili Rukko
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 19.15–20.45
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään 
25 opiskelijaa

SUOMI

–50%

–50%

Kurssi niille, jotka ovat aikaisemmin opiskelleet 
kieltä vähintään vuoden verran. Kertaamme ja 
syvennämme jo opittua taitoa puhumalla arki-
päivän asioista. Oppimateriaalista päätämme 
yhdessä.Tämä Opetushallituksen erityistukema 
kurssi puoleen hintaan (= 39 €)! 

120103 SUOMEA SUOMEKSI 3

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Soili Rukko
18 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 17.30–19.00
18.9.–27.11.2014 

Enintään
25 opiskelijaa

Hei Sinä, joka hallitset suomen kielen perusteet 
ja osaat puhua sitä jo melko sujuvasti. Haluai-
sitko keskustelemalla syventää kielen osaamis-
tasi? Käytämme keskustelun pohjana mm. sa-
noma- ja aikakauslehtitekstejä ja muuta sovel-
tuvaa materiaalia. Tämä Opetushallituksen eri-
tyistukema kurssi puoleen hintaan (= 16 €)! Jos 

–50%

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
1 t sl, Kurssimaksu 0,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

ma 18.00–19.00
8.9.2014 

Enintään
25 opiskelijaa

ENGLANTI

120300 MILLE ENGLANNIN KURSSILLE?

Haluaisit opiskella englantia, mutta et oikein tie-
dä, minkä tason ja ryhmän valitsisit. Tule kuule-
maan eri vaihtoehdoista mitä kullakin kurssilla 
tehdään ja samalla tutustumaan oppimateriaa-
leihin. Ilmoittauduthan ennakkoon, kiitos! 

Mastropaolo-
Särkijärvi María

maria.mastropaolo@gmail.com

Rauhala-Benuzzi 
Tuula

050-3251 554

Rukko Soili soili.rukko@gmail.com

Vesala Reika
040-7471 710 
reika.vesala@iki.fi

Vuorinen Olga
050-5756 701
olga.vuorinen@gmail.com

kiinnostusta riittää, voimme jatkaa vielä kevät-
kaudellakin.
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Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

ma 9.30–11.00
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Aiheina mm. 
perhe, asuminen, ruoka, sää ja ostokset. Kieli-
opista there is/are, kysymyssanoja, ajan ja pai-
kan ilmaisuja. Blogi: wahenra.blogspot.fi 
Oppikirjana Passport to English 1 kpl 6-. 
Aluksi pieni kertaus ja sen jälkeen etenemme 
rauhalliseen tahtiin. Jos olet joskus aikaisem-
min tutustunut kielen alkeisiin, tule mukaan saa-
maan lisäevästä englannin kieleen! 

120304 PASSPORT 2 JATKO

Pari-kolme vuotta opiskelleille. Aiheina mm. työ, 
matkustaminen, ruoka ja terveys. Kieliopista 
mm. kesto- ja yleispreesens, imperfekti, perfek-
ti, some ja any. Blogi. Oppikirjana Passport to 
English 2 kpl 4-. Tule mukaan: käyttämättömä-
nä kieli ruostuu! 

120305 STEPS 3

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Tuula Rauhala–Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 17.30–19.00
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Kielen perusasiat (mm. there is -rakenne, per-
fekti ja apuverbit) kertautuvat, kun puhumme 
asumisesta, shoppailusta, työstä ja ammateista 
sekä liikenteestä. Oppikirja Steps 3 vasta mel-
ko alussa, joten uusienkin opiskelijoiden help-
po tulla mukaan. Kirjasta yhteistilaus niille, joilla 
sitä ei vielä ole. 

120306  MORNING ENGLISH

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 09.30–11.00
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Tekstejä ja puhetta asumisesta, ostoksista, 
työstä ja huveista, liikenteestäkin. Kerrataan 
mm. apuverbejä, perfektin ja prepositioiden 
käyttöä. Sanapelejä, sananselitystä, tarinoita... 
Blogi. Oppikirjana Steps 3 kpl 3-.

120307 AFTERNOON ENGLISH

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 13.15–14.45
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Puhutaan työstä ja ammateista, liikenteestä, va-
paa-ajanvietosta. Kuvaillaan ihmisiä, luontoa, 
säätä ja ympäristöä. Kieliopista kerrataan per-
fekti, opitaan pluskvamperfekti sekä tutustutaan 
relatiivilauseisiin ja passiiviin. Blogi. Oppikirjana 
Steps 3 kpl 5-.

120308  STEPPING STONES

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 18.45–20.15
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Vankennetaan kielen perusrakenteiden hallintaa 
ja laajennetaan sanavarastoa. Puhutaan elä-
mänmuutoksista, vapaa-ajasta, sukututkimuk-
sesta sekä ruuasta. Kieliopista kertautuvat mm. 
kestomuodot ja konditionaali. Asiaa myös yhdis-
teverbeistä ja sananmuodostuksesta. Blogi. Op-
pikirjana Stepping Stones kpl 2-. 

120309 PAT AND POLLY 2A

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 17.00–18.30
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa

Jatketaan vielä tovi Patin ja Pollyn seurassa, 
mutta heti alkuun on tarjolla aimoannos verbiop-
pia eli asiaa apuverbeistä, infinitiiveistä ja ing-
muodoista, passiivistakin. Viemme niitä tekstei-
hin ja tarinoihin, tosiin ja tuulesta temmatuihin...
Sen jälkeen vietämme brittijoulua ja tutustum-
me päähenkilöidemme seurassa vielä lomailuun 
Lapissa. Blogi. Oppikirjana Pat and Polly 2 kpl 
5-.

120310 PAT AND POLLY 2B

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 09.30–11.00
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Ks. edellinen kurssi.

120311 LET´S HAVE A CHAT

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 18.30–20.00
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

A course for those who know the basics of  
the language. Come and keep up your spoken  
English skills in a nice and relaxed atmosphere.
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RANSKA

120500 MILLE RANSKAN KURSSILLE?

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
1 t sl
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

ma 19.00–20.00
8.9.2014

Enintään
25 opiskelijaa 

Tietoa ranskan kursseista esim. Sinulle, joka 
olet joskus opiskellut kieltä, mutta et nyt tiedä, 
mikä tarjolla olevista kursseista olisi juuri Sinulle 
sopivin. Esittelyssä kurssit, tulevat tekemiset ja 
oppimateriaalit. Ilmoittaudu ennakkoon, kiitos!

120501 MATKARANSKAA 1

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2014 mennessä

ti 17.00–19.30
to 17.00–19.30
2.9.–11.9.2014

Enintään
25 opiskelijaa 

Käytännönläheisiä kieli- ja kulttuurivinkkejä 
Ranskaan tai ranskankielisiin maihin matkus-
taville. Erityisesti niille, jotka ovat aikaisemmin 
jo hieman tutustuneet kieleen. Kolmen kerran 
kurssi:  ti 2.9. (tervehdykset, kohteliaisuussano-
ja ja sanontoja sekä muuta tärkeää ja hyödyl-
listä), to 4.9.(hotellissa, kaupungilla ja ostoksil-
la) ja to 11.9. (kahvilassa ja ravintolassa). Opet-
tajan “tiivispakkaama” materiaali sisältyy kurs-
sin hintaan. Blogi. “Palanpainikkeeksi” musiikkia 
ja teemoihin liittyviä videopätkiä. Huom. tämä 
kurssi puoleen hintaan (=12,50 €)!

–50%

120312 STEPPING STONES IN TEURO, 
 TAMMELA

Teuron koulu
Teurontie 463
Aino Koskelin
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 18.30–20.00
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Noin 5 vuotta kieltä opiskelleille. Kerrataan van-
haa ja opitaan uutta. Aiheina vapaa-aika ja mat-
kailu, luonto ja ympäristö. Paljon monipuolista, 
omakohtaista kielen harjoittelua, pääpaino pu-
humisessa. Oppikirjana Stepping Stones, joka 
hankitaan yhteistilauksena kurssin alkaessa.

SAKSA

120401 HALOO BERLIINI!

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Elina Korpihete
Ilmoittautuminen 30.9.2014 mennessä

ti 17.30–19.00
30.11.–7.12.2014 

Enintään
35 opiskelijaa 

Opintomatka Berliiniin: tarjolla maineikas saksa-
lainen kielikoulu, maailmanluokan suurkaupun-
ki ja mikä parasta - tuttua seuraa Wahren-opis-
tosta. Opiskelet kansainvälisessä tasoryhmässä 
ja huomaat, että kielitaitosi aktivoituu kuin itses-
tään. Ja Berliinistähän löytyy kaikkea: monikan-
sallista kulttuurielämää, taidetta laidasta laitaan, 
ostosmahdollisuuksia ja liikkuminenkin on edul-
lista ja helppoa. Matka sisältää saksan kielen 
kurssin (24 x 45 min.) enint. 15 hengen taso-
ryhmässä, tasotestauksen, edestakaiset lennot, 
perhemajoituksen (oma huone ja puolihoito); - 
lisähinnasta hotellimajoitus; viikon matkakortin 
sekä oheisohjelman retkineen. Matkanjohtaja-
na saksan opettajamme Elina Korpihete. Matka 
tehdään yhteistyössä White House EG:n kans-
sa. Tarkempi ohjelma hintatietoineen ym. lähe-
tetään (sähkö-)postitse kaikille alustavan kiin-
nostuksensa ilmaisseille (= tämän kurssin valin-
neille). Sitovat ilmoittautumiset pyydetään erik-
seen 30.9. mennessä. Infotilaisuus kaikille mat-
kasta kiinnostuneille ti 9.9.2014 klo 17.30–19.00 
Forssan yhteislyseolla (3. krs.). Tervetuloa sil-
loin kuulemaan asiasta lisää!

120402 SAKSAA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseok. 2
Elina Korpihete
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2014 mennessä

ti 19.15–20.45
30.9.–9.12.2014 
13.1.–14.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Tällä todellisille vasta-alkajille tarkoitetulla kurs-
silla tutustumme saksan kieleen ja kulttuuriin. 
Kirjana Einverstanden 1, jonka hankimme yh-

120403 SAKSAA MATKAILIJOILLE
 JA KERTAAJILLE

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Elina Korpihete
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2014 mennessä

ti 17.30–19.00
30.9.–9.12.2014 
13.1.–14.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Vaikka et olisikaan ollut mukana viime vuonna, 
mutta olet joskus opiskellut saksaa, olet terve-
tullut mukaan joukkoomme! Aluksi kunnon ker-
taus vielä perusasioistakin. Harjoittelemme sa-
nastoa ja rakenteita sekä opimme kieltä oikeis-
sa puhetilanteissa. Samalla seuraamme Nikla-
sin elämää Saksassa ja Sveitsissä. Ohessa pal-
jon matkailu- ja kulttuuritietoutta. Ota kielitaito-
si käyttöön, älä anna sen ruostua! Oppikirjana 
Einverstanden! 2. Huomaa kurssin alkamispäi-
vä. 

teistilauksena kurssin alkaessa. Huomaa, että 
kurssi alkaa siis vasta syyskuun lopussa! Alle 
sind herzlich willkommen. 
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120502 MATKARANSKAA 2

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.4.2015 mennessä.

ma 17.00–19.30
ke 17.00–19.30

20.4.–27.4.2015
Enintään

25 opiskelijaa 

Vastaava kuin edellä, mutta eri aihein:  ma 20.4. 
(liikenteessä), ke 22.4. (asiointia eri paikoissa) 
ja ma 27.4. (yllätystilanteita). 
Lisäksi voidaan ottaa mukaan aiheita opiskeli-
joiden toiveiden pohjalta. Oppimateriaali sisältyy 
hintaan. Blogi. Huom. tämä kurssi puoleen hin-
taan (=12,50 €)!

120503 ESCALIER 1

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 18.45–20.15
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa 

Opiskelitko viime vuonna ranskan alkeita vai 
oletko kenties joskus aiemmin tutustunut niihin? 
Tämä kurssi on juuri Sinua varten! Lyhyen 
kertauksen jälkeen asioimme mm. kahvilassa ja 
ravintolassa, puhumme asumisesta ja laadim-
me lomasuunnitelmia... Kieliopista mm. partitii-
vi, refleksiiviverbejä sekä il y a -rakenne. Blogi. 
Oppikirjana Escalier 1 kpl 6-. 

–50%

120504 ESCALIER 2

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 17.00–18.30
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa 

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Alamme 
kertoa asioista menneessä ajassa, kun heti syk-
syn alussa tutustumme passé composéhen. Sii-
nä ohessa puhumme koulusta, harrastuksista, 
hajuvesien historiasta ja pohdimme arjen kult-
tuurieroja Suomen ja Ranskan välillä. Kieliopis-
ta lisäksi mm. adjektiivien ja adverbien vertailu-
muodot. Blogi. Oppikirjana Escalier 2 kpl 2-.
 
120505 PARFAIT 3

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

ma 18.45–20.15
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa 

Sinulle, jolle ranskan passé composé ja imper-
fekti ovat jo tuttuja. Tämän vuoden teemoina 
ranskalainen ruokakulttuuri, liikunta ja urheilu, 
tulevaisuudesta puhuminen, Suomi ja lentomat-

 
120506 PARLONS FRANÇAIS

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman ja Teemu Koivula
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

ma 17.00–18.30
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa 

Tänä vuonna tarjottimella erityisesti kulttuuria: 
kuvataiteita, musiikkia, teatteria, elokuvia, väri-
en maailmaa... Kieliopista mm. pronominirokkia 
ja asioiden kertomista epäsuorasti. Laajennam-
me sanavarastoa ja kehitämme puhevalmiutta; 
osa tunneista ranskaa äidinkielenään puhuvan 
Teemun johdolla. Blogi. Oppikirjana Chez Mari-
anne 3 kpl 10-. 

kustaminen. Kieliopista mm. pluskvamperfekti ja 
futuuri. Blogi. Oppikirjana Parfait 3 kpl 1-. 

VENÄJÄ

120601 VENÄJÄÄ IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 17.00–18.30
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

On aika puhua venäjää! Kafe Piter 1 -alkeis-
kurssi tarjoaa monipuolisesti venäläistä kulttuu-
ria, perussanastoa ja yksinkertaisia puhetilan-
teita. Avataan siis Kafe Piter ja tutustutaan itäi-
seen naapuriin lähemmin! Oppimateriaali hanki-
taan yhteistilauksena kurssin alkaessa. 

120602 KAFE PITER 2 ALKU

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Olga Enqvist
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 19.05–20.35
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 

Jatkamme tutustumista venäjän kieleen, kult-
tuuriin ja elämänmenoon. Luvassa puhelinkes- 
kusteluita, tunteita ja “tauteja”, ulkonäön ja luon-
teen kuvailua, pukeutumista, teatterissa ja kon-
sertissa käymistä. Kieliopista mm. adjektiivien 
vertailu, konditionaali ja futuuri. Aluksi 
kertausta. Oppikirjana Kafe Piter 2 kpl 4-.

120603 KAFE PITER 2 JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Olga Enqvist
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 17.30–19.00
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 
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120705 HABLEMOS ESPAÑOL

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 18.30–20.00
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Helppoa juttelua espanjaksi arkipäivän asioista 
espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan joh-
dolla. Sanat, sanonnat ja rakenteet kertautuvat 
ja uuttakin opitaan. Pääpaino suullisessa har-
joittelussa, mutta toki tekstejäkin voidaan käyt-
tää “taustatukena”. 

ITALIA

120801 BELLA VISTA JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Tuula Rauhala–Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 17.30–19.00
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

120802 ESPRESSO 2 JATKO

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Tuula Rauhala–Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 19.05–20.35
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015

Enintään
25 opiskelijaa 

Jatkokurssi kieltä jo useamman vuoden opis-
kelleille. Teemoina mm. kaupunkielämä, tekniik-
ka, kirjallisuus, perhe ja juhlat. Kieliopissa tutus-
tumme paremmin mm. konjunktiivin käyttöön ja 
aikamuotoihin. Paljon tietoa myös italialaisesta 
elämästä ja kulttuurista. Oppikirjana Espresso 
3, josta teemme yhteistilauksen kurssin alettua. 

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Aiheina ho-
telli- ja ruokakauppa-asiointi, matkustaminen ja 
lomailu. Uusia kielioppiasioita mm. adverbit, ob-
jekti- ja datiivipronominit, partitiivi ja perfekti. 
Oppikirjana Bella vista kpl 8-.

Tarjolla ruokaa ja terveellisiä elämäntapoja, 
säätä ja luontoa, perhe - ja juhla-asioita, hieman 
liikevenäjääkin. Kieliopista mm. pronomineja ja 
liikeverbejä, vuosilukuja ja kellonaikoja. Aluksi 
kertausta. Oppikirjana Kafe Piter 2 kpl 12-. 

ESPANJA

120701 ESPANJAA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 19.30–21.00
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Lähde iloiselle kielimatkalle Espanjaan. Todelli-
sille vasta-alkajille tarkoitetulla kurssilla keskity-
tään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun ylei-
siin aihepiireihin kuten ruokailuun, majoittumi-
seen, ostosten tekemiseen jne. Opetuskielenä 
suomi, opettajan äidinkieli espanja. Oppimateri-
aalista sovitaan yhdessä ja se hankitaan yhteis-
tilauksena kurssin alkaessa. 

120702 FANTÁSTICO 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 18.00–19.30
17.9.–26.11.2014 
14.1.–15.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Kieltä noin vuoden opiskelleille. Aluksi kertaam-
me lyhyesti mitä ensimmäisen vuoden aika-
na opimme ja sitten jatkamme tutustumista kie-
leen ja kulttuuriin. Oppimateriaalina Fantástico 
1, jonka hankimme yhteistilauksena kurssin al-
kaessa.

120703 FANTÁSTICO 1 JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ti 17.00–18.30
16.9.–25.11.2014 
13.1.–14.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Jatkamme matkaamme Espanjassa ja espanjan 
kielen parissa. Miten vuokrata auto, polku-  
tai moottoripyörä; miten tilata ruokaa ravintolas-
sa, kuvailla asuntoa, käydä ostoksilla. Kieliopis-
ta mm. perfekti ja adjektiivien vertailu. Oppikirja-
na Fantástico 1.

120704 FANTÁSTICO 3 

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
María Mastropaolo–Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 17.00–18.30
18.9.–27.11.2014 
15.1.–16.4.2015

Enintään
35 opiskelijaa 

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Harjoi-
tellaan erityisesti puheen tuottamista. Kerrotaan 
tapahtumista ja tilanteista menneessä ajassa ol-
laan sitten kotona, harrastuksissa tai työssä. Lii-
kutaan Meksikossa ja Etelä-Espanjassa. Oppi-
kirjana Fantástico 3. 

Opiskelu kannattaa aina.



23

MUUT KIELET

129801 VIROA IHAN ALUSTA 

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

ma 18.45–20.15
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 

Alkeiskurssi, jolla opitaan keskeisintä sanas-
toa, kielioppirakenteita ja kulttuuria. Oppikirjana 
Keelesild, joka hankitaan yhteistilauksena kurs-
sin alkaessa. Tere tulemast! 

129802 JUTUTUBA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

ma 17.00–18.30
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 

Kurssi  viron kieltä jo oppineille. Käsitellään eri-
laisia tekstejä kaunokirjallisuudesta, lasten- ja 
tietokirjoista sekä sanomalehdistä. Kielioppia 
kevyesti. Keväällä retki Viroon.

129803 JAPANIA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä 

ma 18.40–20.10
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 

Aloitamme kielen opiskelun aivan alusta. Tun-
nilla käytämme länsimaisia kirjaimia. Tutustum-
me sekä Hiraganaan että Katakanaan ja välillä 
Kanjiin. Opetuskielenä suomi. Michi-oppikirjan 
ryhmätilaus tehdään ensimmäisellä kerralla.

129804 JATKETAAN JAPANIA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä 

ma 17.00–18.30
15.9.–24.11.2014 
12.1.–20.4.2015 

Enintään
35 opiskelijaa 

Noin vuoden opiskelleille. Käytämme länsi-
maisia kirjaimia tarpeen mukaan, mutta kurs-
sin edetessä pyrimme mahdollisimman paljon 
kirjoittamaan hiraganalla, katakanalla ja myös 
kanjilla. Opetuskielenä suomi. Michi 2 -oppikir-
jan ryhmätilaus tehdään ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla. Jos Sinulla on Michi 1, ota sekin 
mukaan. 

129805 TUTUSTU VIITTOMIIN

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Lustig
18 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
su 15.00–17.30

14.9.–23.11.2014 
Enintään

25 opiskelijaa 

Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi, jolla tutustutaan 
viittomakielen perusteisiin. Opetellaan tuotta-
maan ja ymmärtämään viittomia ja yksin- 
kertaisia lauseita. Kurssi kokoontuu syksyn ajan 
joka toinen viikko (parittomat viikot). Tule mu-
kaan nyt, tätä ei ole tarjolla läheskään joka vuo-
si! Jos kiinnostusta riittää, voimme jatkaa kevät-
kaudellakin. 

TIETOTEKNIIKKA

340100 HIIRI HALTUUN A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

ma 13.00–15.15
22.9.–20.10.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Suppea alkeiskurssi totuttelee tietokoneen hii-
ren ja näppäimistön käyttöön. Harjoitellaan hii- 
ren toimintoja ja opetellaan kirjoittamaan näp-
päimistöllä. Sopii valmennukseksi ATK-alkeis-
kursseille tai ihan pelkästään tutustumiseen.

340101 ATK-ALKEET KESSELEILLE A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2014  mennessä

ti 13.00–15.15
23.9.–9.12.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssi on tarkoitettu ihan kesseleille, vasta-al-
kajille ja tavoitteena on oppia perustiedot tieto-
koneen käytöstä. Edetään rauhalliseen tahtiin. 
Tutustutaan erilaisiin hyötyohjelmiin, internetiin 
ja sähköpostin käyttöön. 
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340107 JATKOA ATK-ALKEISIIN A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
30 t sl, Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2014 mennessä 

ma 16.00–18.15
29.9.–8.12.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Jatketaan atk-alkeiskurssin pohjalta vanhaa 
kerraten ja uutta omaksuen. Edetään kurssilais-
ten omien toiveiden pohjalta, yhdessä sopien. 
Tutustutaan lähemmin keskeisimpiin hyötyohjel-
miin ja opetellaan niiden peruskäyttö ja sovelta-
minen.

340108 SOSIAALINEN MEDIA

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 29.10.2014 mennessä 

ke 17.45–20.00
5.11.–26.11.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkit-
sevaa ja turvallista käyttöä. Facebook-keskuste-
luryhmien avaaminen, kuvatietokannat yms. 

340109 TAULUTIETOKONEET TUTUKSI A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2014 mennessä

to 17.45–20.00
25.9.–23.10.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssilla opastetaan taulutietokoneiden eli 
tablettien käyttöä. Tutustutaan erilaisiin vaihto-
ehtoihin ja tehdään vertailua niiden välillä, myös 
perinteisempiin pöytäkoneisiin ja kannettaviin 
nähden. Ota oma tablettisi mukaan.

340102 ATK-ALKEET KESSELEILLE B

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 24.9.2014 mennessä

ke 13.00–15.15
1.10.–3.12.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssin sisältö on sama kuin edellä. 

340103 ATK-ALKEET KESSELEILLE C

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2014 mennessä

to 13.00–15.15
25.9.–11.12.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssin sisältö on sama kuin edellä. 

340111 ATK-ALKEET KESSELEILLE D
 (KEVÄT)

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
36 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2015 mennessä

ti 13.00–15.15
13.1.–7.4.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssin sisältö on sama kuin edellä. 

340112 ATK-ALKEET KESSELEILLE E 
 (KEVÄT)

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
36 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä

ke 13.00–15.15
14.1.–8.4.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssin sisältö on sama kuin edellä. 

340104 ATK-PERUSTEET A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
18 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2014 mennessä

ti 17.45–20.00
30.9.–11.11.2014 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kurssi on tarkoitettu jonkin verran asiaan pa-
neutuneille. Perehdytään Windowsin keskeisim-
pään sisältöön ja käytännön harjoituksilla var-
mistetaan sujuvan työskentelyn edellytykset. In-
ternet-osuudessa tutustutaan mm. hakuihin, 
sähköpostiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyt-
töön. 

340105 ATK-APUA TYÖELÄMÄÄN A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
18 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 21.10.2014 mennessä 

ti 17.45–20.00
28.10.–2.12.2014 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kurssilla varmistetaan keskeisimpien sovellus-
ohjelmien ja Windowsin sujuva osaaminen. Sel-
vitetään myös tavanomaisia työtehtävissä ilme-
neviä käytännön ongelmia. 

340106 ATK-KERTAUSTA TUMPELOILLE A

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
18 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 23.9.2014 mennessä 

ke 17.45–20.00
1.10.–12.11.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Kertauskurssi niille, joille tietotekniikka tuottaa 
jatkuvasti murhetta ja päänvaivaa. Selvitetään 
yhdessä mistä kenkä puristaa. Kerrataan perus-
asiat, harjoitellaan ja opastetaan – jospa ongel-
mat siitä ratkeavatkin. Ei sovellu vasta-alkajille! 
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Kurssilla perehdytään keskeisimpiin verkosta 
ladattaviin, ilmaisiin hyötyohjelmiin, kuten 
Skype, Open Office, Paint.NET ja Picasa sekä 
Googlen verkkosovellukset. Tehdään myös kriit-
tistä vertailua vastaaviin maksullisiin ohjelmiin. 

340113 HIIRI HALTUUN B  (KEVÄT)

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t kl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 9.1.2015 mennessä

pe 13.00–15.15
16.1.–6.2.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Suppea alkeiskurssi totuttelee tietokoneen hii-
ren ja näppäimistön käyttöön. Harjoitellaan hii- 
ren toimintoja ja opetellaan kirjoittamaan näp-
päimistöllä. Sopii valmennukseksi ATK-alkeis-
kursseille tai ihan pelkästään tutustumiseen. 

340110 ILMAISOHJELMIA HYÖDYKSI

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Esa Virta
21 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 16.10.2014 mennessä

to 17.45–20.00
23.10.–4.12.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

340114 ATK-PERUSTEET B (KEVÄT)

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
18 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2015 mennessä

ti 17.45–20.00
13.1.–17.2.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kurssi on tarkoitettu jonkin verran asiaan pa-
neutuneille. Perehdytään Windowsin keskeisim-
pään sisältöön ja käytännön harjoituksilla var-
mistetaan sujuvan työskentelyn edellytykset. In-
ternet-osuudessa tutustutaan mm. hakuihin, 
sähköpostiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyt-
töön. 

340124 STUDIOÄÄNITTÄMISEN ALKEET 
 TIETOKONEELLA

Forssan työväentalo
Kauppakatu 17
Opettaja avoin
8 t sl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

la 12.00–15.30
20.9.–27.9.2014

Enintään
6 opiskelijaa 

Kannettavilla tai pöytäkoneilla ja niihin liitettä-
vällä studiomikserillä tehtävä kotistudioäänittä-
misen alkeiskurssi, jolla voidaan tehdä demo-
nauhoituksia yhtyeille tai karaokelaulajille yms. 
Kurssiin sisältyy lyhyt teoriaosuus mm. verkko-
jakamisesta ja tekijänoikeuksista. Lisäksi puhu- 
taan laitteiston asennuksesta sekä ilmais- ja 
vertaisohjelmista. Kurssilla jokainen osallistu-
ja on mukana demolevyn teossa alusta loppuun 
asti. Lopuksi tehdään yhdessä kappale, johon 

340125 KYMMENELLÄ SORMELLA 
 NÄPPÄILEMÄÄN

Kehräämö, A–rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Anu Tujunen
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ma 18.30–20.00
15.9.–27.10.2014 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kurssilla opetellaan tietokoneen avulla kirjain- 
näppäimistön käyttö ja tehdään harjoituksia 
kymmensormijärjestelmän omaksumiseksi. Tar-
koitettu vasta-alkajille. 

voi soittaa, laulaa, räpätä yms. Valmiin äänit-
teen saa mukaansa kurssin jälkeen. Kurssin oh-
jaaja järjestää äänityslaitteet, mutta suositelta-
vaa on ottaa oma kannettava tietokone, kuulok-
keet (iso pistoke) ja muistitikku mukaan kurssil-
le. Voi ottaa myös oman kitaran tai bassokitaran 
mukaan.

 TEATTERI JA SANATAIDE

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
15 t sl, 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 16.10.2014 mennessä 

pe 18.00–20.30
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
24.–26.10.2014 

Enintään 
16 opiskelijaa

110207 TEATTERITYÖPAJA 1 
 – IMPROVISOINTI

Improvisoinnin perusteet ja käytännön harjoituk-
sia aikuisille. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
15 t kl
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 15.1.2015 mennessä

pe 18.00–20.30
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
23.–25.1.2015 

Enintään 
16 opiskelijaa

110208 TEATTERITYÖPAJA 2 
 – NÄYTTÄMÖTYÖN PERUSTEET

Lyhytkurssi näyttelijäntyön perusmenetelmis-
tä, oman vakuuttavuuden kehittämisestä, us-
kaltamisesta ilmaisuun. Sopii vasta-alkajille ai-
kuisille. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Asikainen
26 t sl, 34 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2014 mennessä

ti 17.30–19.00
9.9.–9.12.2014 

13.1.–12.5.2015 
Enintään 

12 opiskelijaa

110209 NUKKETEATTERI/
 PUPPET THEATER
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110606 ELÄMÄNI TARINAT – OMAN
 ELÄMÄNI KÄSIKIRJOITUS

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Eliisa Asikainen
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
to 17.30–19.00

11.9.–4.12.2014 
15.1.–23.4.2015

Enintään
10 opiskelijaa

Kirjoittaminen vahvistaa minämuotoista identi-
teettiä ja antaa omille kokemuksille merkityksel-
lisen juonen. Ryhmä toimii oman kirjoittamisen 
kannustavana tukena. Kirjaamme myös muis-
torikkaiden valokuvien tarinat. Kaikki kokemuk-
set ovat osa tarinaamme, jonka kirjoittajia olem-
me me itse! 

110607 ELÄMÄNI TARINAT – OMAN ELÄ-
 MÄNI KÄSIKIRJOITUS TAMMELA

FAI/ vanha paja, Tammela
Norrintie 4
Eliisa Asikainen
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ma 13.00–14.30
8.9.–8.12.2014 

19.1.–27.4.2015
Enintään

10 opiskelijaa

Ks. edellinen kurssi.

110601 LUKUPIIRI

Kaupunginkirjasto
Wahreninkatu 4
Eira Merilä ja Eeva Suojanen
14 t sl, 14 t kl, 
Kurssimaksu 44,00 €

Joka toinen viikko
ma 18.00–19.30
8.9.–1.12.2014 

12.1.–20.4.2015 
Enintään

18 opiskelijaa

Työkauden 1. kerralla sovitaan lukulista. Kes-
kustellaan vuorossa olevan kirjan lukukokemuk-
sista ja vertaillaan ryhmässä syntyviä erilaisia 
näkemyksiä. Kurssin ohjaaja valmistaa jonkin 
verran monisteita, jotka johdattavat teoksen si-
sältöön. Syksyn kokoontumiset ovat 8.9., 22.9., 
6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevään ko-
koontumiset ovat 12.1., 26.1., 9.2., 2.3., 16.3., 
30.3. ja 20.4. 

110602 WOMEN´S GROUP 
 / NAISTEN PIIRI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Eliisa Asikainen
26 t sl, 34 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2014 mennessä

ma 17.30–19.00
8.9.–8.12.2014 

19.1.–18.5.2015
Enintään

20 opiskelijaa

Millaista on olla nainen eri kulttuureissa eri ikä-
kausina? Mikä on naisen rooli nyt ja mikä se oli 
ennen? Tuo mukana oma kokemuksesi ja näkö-
kulmasi. How does Finnish culture differ from ot-
her cultures? What is the place of woman in your 
own culture? Join the group for women and bring 
your expertize. Huom. Tämä kurssi puoleen hin-
taan eli 39 €.

110603 AJATUSTEN ARKEOLOGIAA 
 AIVAN ALUSTA – LUOVAN
 KIRJOITTAMISEN KURSSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Eliisa Asikainen
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 2.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ke 17.30–19.45

10.9.–3.12.2014
Enintään

12 opiskelijaa

Etsitään kirjoittamalla arkiajatusten pinnan alla 
uivia ajatuksia tarkoituksena uskaltaa pääs-
tää irti täydellisyyden tavoittelusta. Kirjoittamista 
ryhmässä tuntien aikana – ei kotitehtäviä. Kurssi 
on tarkoitettu sellaisille, jotka eivät ole osallistu-
neet aiemmin, mutta joita kiinnostaa kirjoittami-
nen itseilmaisun muotona. 

110604 AJATUSTEN ARKEOLOGIAN 
 JATKO (KEVÄT)
Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Eliisa Asikainen
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 6.1.2015 mennessä

Joka toinen viikko  
ke 17.30–19.45

14.1.–29.4.2015
Enintään

12 opiskelijaa

Kirjoittamista ryhmässä tuntien aikana. Kurssi 
on tarkoitettu aiemmin mukana olleille.

110605 VORSSAN KIÄLTÄ JA 
 KULTTUURIA
Palvelukeskus Tyykihovi
Eteläinen Puistokatu 4
Eliisa Asikainen
26 t sl, 34 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2014 mennessä

ma 9.30–11.00
8.9.–8.12.2014 

19.1.–18.5.2015
Enintään

20 opiskelijaa

Käymme läpi Hämeen historian käännekohdat 
ja varsinkin vorssalaisuuden synnyn ja kehityk-
sen teemana “Vorssa elämän väärtti”. Osallistu-
jien asiantuntemus käytetään yhteiseksi hyväk-
si. Mukaan toivotaan sekä paljasjalkaisia että uu-
sia vorssalaisia juurtumaan kotikyläänsä. Ryh-
män tuottama aineisto julkaistaan Häme-Wikis-
sä. Pas tullen si! –50%

Valmistamme nuket, luomme niille persoonan ja 
esitämme erilaisissa tilanteissa ryhmän omien 
ideoiden ja käsikirjoituksen myötä. Ryhmä so-
pii kaikille nukketeatterista kiinnostuneille! We 
make the puppets and the play together! Wel-
come. 
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KUVATAITEET

110301 BYSANTTILAINEN IKONIMAALAUS 
 JATKO 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.
Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Pasi–Mikael Huovinen
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2014 mennessä 

la 10.00–16.00
su 9.00–12.45

27.9.–9.11.2014 
24.1.–22.3.2015

Enintään
12 opiskelijaa

Bysanttilaisen kuivakärkisivellintekniikan jatko-
kurssi. Teemana kasvot ikonissa.Yhden viikon-
lopun yhteinen maalausharjoitus kasvoista ja 
niiden vaalennuksista, jonka jälkeen jokainen 
maalaa valitsemaansa ikoniaihetta. Mallissa tu-
lisi olla kahdet tai useammat isohkot kasvot 
(esim. joku Jumalan äidin ikoni). Materiaalimak-
su erikseen opettajalle. Kokoontumiskerrat syk-
syllä: 27.-28.9., 25.-26.10. ja 8.-9.11.14 ja ke-
väällä: 24.-25.1., 14.-15.2. ja 21.-22.3.2015.

110302 METALLIGRAFIIKKA

Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13
Sanna Kohonen
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä 

ke 18.00–20.15
17.9.–26.11.2014 

14.1.–16.4.2015
Enintään

12 opiskelijaa

Opetellaan syväpainografiikan perustekniikat: 
etsaus, akvatinta, kuivaneula. Tehdään värigra-
fiikkaa ja monotypioita. Jokainen työskentelee 
omaan tahtiinsa, omin aihein. Materiaalimaksu 
erikseen. 

110303 KALLIGRAFIAN JATKORYHMÄ

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
24 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 18.00–19.30
17.9.–26.11.2014 

7.1.–22.4.2015 
Enintään

15 opiskelijaa

Kalligrafia on kaunista kirjoittamista, mutta myös 
aivojen ja käden yhteistyötä ja silmän kehittä-
mistä. Jatketaan kalligrafisten projektien teke-
mistä. Syksyllä aloitetaan kirjoittamisella ja sen 
jälkeen tehdään työ, johon käytetään kalligrafi-
an lisäksi kirjansidonnan sommittelua ja erilaisia 
tekniikoita.

110304 MAALAUKSEN PÄIVÄPIIRI

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Pirkko Teräväinen
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

ke 12.30–14.45
17.9.–26.11.2014 
14.1.–25.3.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssilla saa ohjausta ja tukea oman kuvatai-
teellisen näkemyksen kehittymiselle henkilökoh-
taisen ohjauksen kautta. Materiaalina voi olla 
akryyli-, akvarelli-, peite- tai pastelliväri tekijän 
mieltymyksen mukaan.

110305 MAALAUKSEN ILTAPIIRI

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Tiina Leppämäki
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

to 18.00–20.15
18.9.–27.11.2014 
15.1.–26.3.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssin tavoitteena on löytää ja vahvistaa jokai-
sen luontevinta tapaa ilmaista luovuuttaan maa-
lauksen keinoin. Maalaamme sekä yhteisistä ai-
heista että tartumme myös omiin kuva-aiheisiin 
ja toivomuksiin. Tukena käytämme välillä lyhyi-
tä ja yksinkertaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoi-
tuksia. Maalata voi akryyli-, akvarelli-, guassi tai 
öljyväreillä. Kurssi sopii kaiken tasoisille maa-
laajille myös vasta-alkajille, sillä tärkeintä on te-
kemisen ja oivaltamisen ilo! Materiaalikulut eivät 
sisälly hintaan. 

110307 SARJAKUVANTEKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseok. 2
Jouko Nuora
18 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 23.9.2014 mennessä 

ti 18.00–19.30
30.9.–2.12.2014

Enintään
15 opiskelijaa

Opetellaan piirtämään, käsikirjoittamaan ja tus-
saamaan humoristisia ja vakaviakin sarjaku-
via. Kurssi tarkoitettu sekä aloitteleville että jo 
pidemmälle ehtineille, piirtämisestä nauttiville. 
Luodaan itse hahmoja, opetellaan karikatyyre-
jä, sankareita ja keksitään itse vitsejä ja/tai ta-
rinoita. Pyritään oppimaan painovalmiin sarja-
kuvan teko. Noin 15 euron arvoinen kurssiväli-
nepaketti, johon kuuluu A3-akvarellilehtiö, lyijy-
kyniä, tusseja, pyyhekumi ja viivain, hankitaan 
yhteistilauksena opettajan kautta. Välinemak-
su maksetaan kurssin alkaessa suoraan opetta-
jalle.Kurssin opettaja on tehnyt sarjakuvia am-
matikseen jo yli 20 vuotta. Mahd. lisätiedustelut 
kurssista sähköpostitse jouko@nuora.com tai p. 
044-5057 813.

110308 KLASSINEN PIIRTÄMINEN 1

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs
Wahreninkatu 13
Niko Saarinen
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2014 mennessä

pe 17.00–20.00
la 10.00–13.45

3.10.–4.10.2014
Enintään

15 opiskelijaa

Opetellaan piirtämisen perusteita; havainto, 
mittasuhteet, valo ja varjoalueen määrittely. Ta-
voitteena on antaa lähtökohdat omakohtaiseen 
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110408 KOIJÄRVEN KUDONTA

Koijärvitalo
Koijärventie 377
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 78,00 € 

Joka toinen viikko  
ti 13.00–15.30

16.9.–9.12.2014 
13.1.–7.4.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kerrataan jo opittuja kudonnan perustaitoja 
loimen rakentamisessa, kutomisessa ja sidoso-
pissa. Opitaan lisää sidoksia ja suunnitellaan 
yhdessä toteutettavat työt. Loimet rakennetaan 
yhteistyössä. Kurssi sopii kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille.

110409 RIIHIVALKAMAN KUDONTA
 TAMMELA

Valkeaniemen Pirtti
Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 €   

Joka toinen viikko  
ti 17.00–19.15

16.9.–9.12.2014 
13.1.–7.4.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Ks. Koijärven kudonta. 

110309 MUOTOKUVA PAN PASTELLEILLA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Niko Saarinen
9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 12.3.2015 mennessä

pe 17.00–20.00
la 10.00–13.45

20.3.–21.3.2015 
Enintään

15 opiskelijaa 

Muotokuvan piirtäminen Pan pastelleilla, hiili- 
kynällä ja valkoliidulla sävypaperille. Varjoaluei-
den ja valoalueiden erottelu. Muodon tekemi- 
nen viivojen avulla, piirustuksen kerroksellisuus. 
Sopii piirtämistä jo jonkin verran harras- 
taneille. Tavoitteena on syventää omaa ajattelua 
kaksiulotteisesta piirroksesta miltei kolmiulottei-
seksi veistokseksi sekä laajentaa omaa käsitys-
tä piirtämisestä ja sen mahdollisuuksista. Opet-
tajalta tarvittavat välineet, materiaalimaksu 10 €. 
Lisätietoja www.villapauli.net tai www.nikovilla-
pauli.blogspot.fi

110306 PIIRUSTUS TAMMELA

Manttaali, Forssantie 136
Tuomas Vesala
20 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ti 17.15– 20.15

23.9.–4.11.2014 
3.2.–31.3.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Kehitetään ja ylläpidetään piirustus- ja maalaus-
taitoa vaihtelevista kohteista itsenäisesti harjoi-
tellen.

MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT

AVOIN KUDONTA
Wahreninkatu 11 B
Syyslukukaudella 15.9.–12.12.2014
Ohjaaja Tuija Kurikka
Ma 10.30-17.30, ti ja pe 8.00-12.00
Puh. 03-4141 5393
Päivämaksu 6 €

Käsityöblogi
www.kasityotakadestapitaen.wordpress.com
Wahren-opiston, Valkeakoski-opiston ja Vanaja-
veden Opiston yhteinen käsityöblogi.

110406 TYYKIKYLÄN KUDONTA 1 

Kehräämö, A–B rappu, 1. krs., lk1
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors–Selkälä
33 t sl, 39 t kl, Kurssimaksu 97,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2014 mennessä

ti 17.30–19.45
9.9.–9.12.2014 

13.1.–21.4.2015 
Enintään

16 opiskelijaa 

Syvennetään kankaankudonnan osaamista teo-
riassa ja käytännössä. Vuoden teemana on pel-
lava. Tutustutaan pellavaan materiaalina ja to-
teutetaan mm. pellavaisia kudontatöitä erilaisin 
sidoksin. Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 13 
kertaa. 

110407 TYYKIKYLÄN KUDONTA 2 

Kehräämö, A–B rappu, 1. krs., lk1
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors–Selkälä
33 t sl, 39 t kl, Kurssimaksu 97,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä

pe 12.30–14.45
12.9.–12.11.2014 

9.1.–24.4.2015 
Enintään

10 opiskelijaa 

Opiskellaan kankaankudonnan perusasioi-
ta teoriassa ja käytännössä tai syvennetään jo 
opittua. Kurssi sopii aloitteleville sekä kudon-
nan perusteet osaaville. Opetuskertojen lisäksi 
loimen rakentamiseen ja kutomiseen on varat-
tava lisäaikaa. Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 
13 kertaa. 

havaintopiirtämisen harjoitteluun. Kurssista on 
hyötyä maalauksessa, kuvanveistossa, valo-
kuvauksessa jne. Kurssi soveltuu kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita oppimaan tai kehittämään 
omaa piirustustaitoaan! Kurssille voi tuoda omat 
materiaalit (2-4 kpl A2 kokoisia valkoisia hiilipii-
rustuspapereita, hiiliä, hiilikumi ja fixatiiviä) tai 
ostaa opettajalta, materiaalimaksu 5 €. Lisätie-
toa ja kuvia www.villapauli.net tai 
www.nikovillapauli.blogspot.fi 

Tule kutomaan valmiiksi rakennettuihin loimiin 
eri levyisiä mattoja, huopia, liinoja yms. Voit 
myös esittää toiveita kudottavista tekstiileistä. 
Tervetuloa tutustumaan ja varaamaan sopiva 
kudonta-aika itsellesi. 
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Toiveittesi täyttymys!
OMPELUKONE OMPELEE MYÖS 
VAHVOJA JA JÄYKKIÄ KANKAITA

34 VUOTTA OMPELUKONEHUOLTOA

● Hyvä valikoima huollettuja vaihtokoneita alk. 40 €
● Huolto, langat, neulat, puolat, varaosat

Kartanonkatu 12 Forssa puh. 050 373 0359
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13 

Keskiviikkoisin suljettu

110410 TEURON KUDONTA 
 TAMMELA

Teuron–Kuuslammin monitoimihalli
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 €  

Joka toinen viikko  
ke 17.30–19.45

10.9.–3.12.2014 
14.1.–8.4.2015

Enintään
15 opiskelijaa 

Kerrataan jo opittuja kudonnan perustaitoja 
loimen rakentamisessa, kutomisessa ja sidoso-
pissa. Opitaan lisää sidoksia ja suunnitellaan 
yhdessä toteutettavat työt. Loimet rakennetaan 
yhteistyössä. Kurssi sopii kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille. 

110411 PORTAAN KUDONTA – KÄSITYÖ 
 TAMMELA

Portaan koulu, 
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl 
Kurssimaksu 59,00 €  

Joka toinen viikko  
ke 11.00–13.15

17.9.–10.12.2014 
14.1.–8.4.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Kerrataan jo opittuja kudonnan perustaitoja 
loimen rakentamisessa, kutomisessa ja sidoso-
pissa. Opitaan lisää sidoksia ja suunnitellaan 
yhdessä toteutettavat työt. Loimet rakennetaan 
yhteistyössä. Kurssilla tehdään myös muita kä-
sitöitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

110412 SUSIKKAAN KUDONTA – KÄSITYÖ 
 TAMMELA

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl 
Kurssimaksu 59,00 € 

Joka toinen viikko  
ke 18.00–20.15

17.9.–10.12.2014 
7.1.–1.4.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Ks. Portaan kudonta-käsityö. 

110413 TAMMELAN PÄIVÄKUDONTA
 TAMMELA

FAI/ vanha paja
Tammela, Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 71,00 €

to 10.00–12.15
18.9.–11.12.2014 

8.1.–9.4.2015
Enintään

14 opiskelijaa 

Kerrataan jo opittuja kudonnan perustaitoja 
loimen rakentamisessa, kutomisessa ja sidoso-
pissa. Opitaan lisää sidoksia ja suunnitellaan 
yhdessä toteutettavat työt. Loimet rakennetaan 
yhteistyössä. Kurssi sopii kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille. 

110414 TAMMELAN ILTAKUDONTA
 TAMMELA

FAI/ vanha paja
Tammela, Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 71,00 €

ma 18.00–20.15
15.9.–8.12.2014 
12.1.–13.4.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Ks. Tammelan päiväkudonta. 

110415 VÄRIT HUKASSA?
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors–Selkälä
12 t sl, 6 t kl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

la 10.00–15.00
20.9.–25.10.2014 

17.1.2015 

Harrastatko käsitöitä, mutta olet epävarma väri-
en käytöstä? Kurssilla opiskellaan väriopin pe-
rusasioita sekä käsitellään keskeisiä väriopin 
teorioita harjoitustöiden kautta. Ota mukaasi 
peitevärit, siveltimiä ja maalauspaperia. Kurssi-
päivät: la 20.9., 25.10.2014 ja 17.1.2015.

110416 VAATEOMPELU

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
36 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 €  
Ilmoittautuminen 1.9.2014 mennessä

ma 18.00–20.15
8.9.–1.12.2014 

12.1.–30.3.2015 
Enintään

14 opiskelijaa 
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Suunnitellaan ja ommellaan trendikkäitä vaattei-
ta arkeen ja juhlaan. Käytetään soveltaen val-
miskaavoja. Kurssilla opittavia asioita sovelle-
taan omiin vapaavalintaisiin vaatteisiin. Sovel-
tuu kaikenikäisille vaatteiden ompelusta kiinnos-
tuneille. 

110417 KANSALLISPUKU

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
21 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
to 17.00–19.15

11.9.–4.12.2014 
8.1.–19.3.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Nyt jos koskaan! Oletko ollut aikeissa valmistaa 
kansallispuvun perinteisin menetelmin? Iätön 
ja ajaton kansallispuku on monen suvun aarre 
ja sen arvo kasvaa, kun teet sen itse. Tule val-
mistamaan valitsemasi puku, sen osa tai korjaa-
maan vanhaa pukuasi. Kaarinan muinaispuvun 
teko jatkuu!

110418 VAATTEITA ARKEEN JA JUHLAAN

Heikan koulu, Saksankatu 23
Tuija Grahn
33 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

to 17.00–19.15
18.9.–4.12.2014 

Enintään
14 opiskelijaa 

Tämä kurssi sopii henkilöille, jotka pitävät om-
pelusta, mutta eivät uskalla ryhtyä ompelemaan 
ilman apua. Kurssi sopii hyvin myös niille, jotka 
eivät löydä kaupasta sopivia vaatteita tai halua-
vat pukeutua yksilöllisesti. Kurssilla voi ommella 
myös vanhojenpäivän puvun. 

110422 TRIKOOTA JA LAAKASAUMAA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2015 mennessä

ke 13.00–15.15
14.1.–8.4.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä; 
laakasaumaa, rullapäärmeitä yms. Ommellaan 
näppäriä trikoovaatteita ja -asusteita, joihin so-
velletaan saumurin mahdollisuuksia. Helmat 
voidaan viimeistellä peitetikkikoneella. Kokeil-
laan myös printtejä ja pistoja trikoolle “Alabama 
stitch” -tyyliin. Mikäli mahdollista ota mukaasi 
oma saumuri. Ensimmäiselle kerralle myös eri-
laisia neulospaloja. 

110423 KASSIT, PUSSUKAT JA 
 KUKKAROT

Heikan koulu, Saksankatu 23
Tuija Grahn
24 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 15.1.2015 mennessä

to 17.00–19.15
22.1.–19.3.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

110419 TAMMELAN VAATEOMPELU
 TAMMELA

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
33 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 18.00–20.30
16.9.–2.12.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoituk-
sesta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita ar-
keen ja juhlaan. 

110420 TUUNAUS  TAMMELA

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
30 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 13.1.2015 mennessä

ti 18.00–20.30
20.1.–31.3.2015

Enintään
12 opiskelijaa 

Tällä kurssilla voi ommella mekkoja, tunikoita 
ja hameita vanhoista verhoista, farkuista, pöy-
täliinoista ja muistakin kaapin kätköistä löyty-
neistä tekstiileistä. Voit tehdä esimerkiksi pöytä-
liinoista tai verhoista mekkoja ja tunikoita, hui-
vista paidan, farkuista tai jokamiehen lakanois-
ta hameen ym. 

Kurssilla voi valmistaa erilaisia kasseja. Mate-
riaalit voivat olla esimerkiksi markiisikangasta, 
farkkukangasta tai jotakin kierrätysmateriaalia, 
esimerkiksi vanhoja nahkatakkeja tai farkkuja. 
Syksyllä voi käydä kutomassa avoimessa ku-
donnassa päivämaksun (6 €) hinnalla omaa ma-
teriaalia esim. videonauhasta tms. 
Avoimeen kudontaan varataan erillinen kutomis-
aika. Ks. Avoin kudonta. 

110424 HATUTTAAKO?

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Ulla Viljanen
20 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 20.2.2015 mennessä

pe 17.30–19.45
la 10.00–15.00
6.3.–21.3.2015

Enintään
12 opiskelijaa 

Suojaa pääsi auringolta! Tule ompelemaan ke-
sähattuja puuvillakankaasta, farkusta tai vaikka 
vanhasta pöytäliinasta. Tyylikäs, rento, pirteä, 
lierihattu, lippalakki, jättilippis, farkkulakki...Mal-
leja aikuisille ja lapsille. Kurssipäivät: pe 6.3. klo 
17.30-19.00, pe 13. ja 20.3. klo 17.30-19.45, la 
14. ja 21.3. klo 10.00-15.00. 

110425 TILKKUTÖITÄ MONIPUOLISESTI

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ke 16.00–18.15

24.9.–3.12.2014 
7.1.–1.4.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Kurssilla opit tilkkutyön erilaisia työtapoja ja vä-
rien käyttöä. Voit ommella oman tarpeen ja kiin-
nostuksen mukaan pieniä tai suuria tilkkutöitä 
käyttö- ja koristetekstiileiksi. 
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110426 TILKKUILE VILLISTI

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Maija Uusitalo
21 t kl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 9.2.2015 mennessä

pe 18.00–20.15
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
20.2.–8.3.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Sukella luovaan tilkkumaailmaan. Kurssilla val-
mistetaan pienehkö seinävaate, jossa voit pääs-
tää mielikuvituksesi valloilleen. Opetellaan va-
lintasi mukaan yksi tai useampi erikoistekniikka, 
konekirjontaa ja vapaata tikkausta ompeluko-
neella. Lisäksi voit kokeilla lisätä työhösi muu-
takin materiaalia kuin kangasta. Mielet ovat 
kuin sateenvarjot – ne toimivat parhaiten avoi-
mina. Tarvikeluettelo lähetetään. Kurssipäivät: 
pe 20.2. klo 18.00-20.15, la-su 21.2., 7.-8.3. klo 
10.00-15.00. 

110427 KORISTELE KIRJOMALLA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
to 14.00–16.15

18.9.–27.11.2014 
15.1.–9.4.2015 

Enintään
14 opiskelijaa 

110428 KAUNIS KORU LUOVASTI KIRJOEN

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Ulla Viljanen
18 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2014 mennessä

ma 18.00–20.15
22.9.–3.11.2014 

Enintään
12 opiskelijaa 

Valmistetaan käsin kirjoen, itse suunnitellen tai 
valmiita malleja soveltaen erilaisia kirjontatöitä. 
Materiaalina esim. villa, puuvilla tai pellava. Opi-
taan pistoja, viimeistelytapoja ja värien käyttöä.

Kirjotaan käsin hillitty tai modernin värikäs, 
omaan asuun sopiva rintakoru tai kaulakoru. 
Käytämme helppoja kirjontapistoja ja opettelem-
me myös silkkinauhakirjontaa. Ota mukaasi pie-
ni kirjontakehys, ohutta kangasta, silmäneuloja 
ja kirjontalankoja. Materiaalia voi ostaa myös 
opettajalta. 

110429 KONEKIRJONNALLA KORUJA, 
 KUKKIA JA KORISTEITA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Marja Junnikkala
18 t kl, 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 22.1.2015 mennessä

pe 17.30–19.45
la 12.00–17.00
su 12.00–17.00

30.1.–15.2.2015 
Enintään

12 opiskelijaa 

Kaipaako arkiasu piristystä, juhlapuku koristus-
ta tai hääpuku kruunua? Tule opettelemaan luo-
van konekirjonnan aakkosia ja loihtimaan iha-

110430 NYPLÄYS

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 17.00–19.15
16.9.–25.11.2014 
13.1.–24.3.2015 

Enintään
12 opiskelijaa 

Nyplätään liinoja, asusteita, koristeita jne. Ko-
keillaan eri materiaalien nyplättävyyttä. Kurssi 
soveltuu nypläyksen alkeet omaaville. 

110431 NUKKAPINTAA HELPOSTI 
 TUFTAAMALLA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 10.10.2014 mennessä

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00

25.10.–16.11.2014 
Enintään

10 opiskelijaa 

Tuftaus on nukkapinnan tekemistä helposti ja 
nopeasti. Kurssilla opetellaan tekniikka ja iloi-
tellaan lankojen ominaisuuksilla ja väreillä. Tuf-
tattu pinta soveltuu hyvin esim. seinätekstiilik-
si. Opistolta saat kurssin ajaksi lainaksi tuftaus-
välineet. Mukaan tarvitset neulelankoja, harvah-
koa pohjakangasta (esim. pellavaa tai juuttia) ja 
luonnospaperia. Pohjakangasta voi ostaa myös 
kurssilla. Tarvikeluettelo lähetetään. Kurssipäi-
vät: la-su 25.-26.10, su 9. ja 16.11. 

nia tekstiilikoristeita ja koruja juhlaan sekä ar-
keen. Sopii aloittelijoille sekä kaikille kiinnostu-
neille. Jos mahdollista, ota oma ompelukonee-
si mukaan. Kurssi järjestetään yhteistyössä Loi-
maan työväenopiston kanssa. Kurssipäivät: pe 
30.1. ja 6.2. klo 17.30-19.45, la-su 14.-15.2. klo 
12.00-17.00. 

110432 VALLATON VIRKKAUS

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M–L Kangasniemi–Saari
33 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ma 10.00–12.15
15.9.–1.12.2014

 
Enintään

14 opiskelijaa 

Opetellaan virkkauksen erilaisia tekniikoita, ku-
ten tunisialaista virkkausta ja haarukkavirkkaus- 
ta. Kurssilla voit opiskella virkkauksen perus-
asioita tai luoda uusia kuvioita ja pintoja mielesi 
mukaan. Ota mukaasi erilaisia lankoja ja erivah-
vuisia virkkuukoukkuja. Mielikuvituksella syntyy 
erilaisista langoista käyttöneuleita, sisustustuot-
teita tai jopa taidetta! 

110433 VÄRIÄ KANKAALLE TYÖPAJA

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 
2. krs., Wahreninkatu 13
M–L Kangasniemi–Saari
44 t sl, Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 17.00–20.00
16.9.–2.12.2014

 
Enintään

12 opiskelijaa 



Huovutetaan lumoavan kevyttä ja ohutta, asus-
teiksi sopivaa huopaa. Tutustutaan merinovillan 
käyttöön. Yhdistämällä merinovillaa ohueen silk-
kiin, puuvillaan tai pellavaan saadaan henkäyk-
sen kevyttä huopaa, jopa läpikuultavaa. Ohues-
ta esihuovasta voi huovuttaa vaatetukseen tai 
sisustukseen sopivaa materiaalia, joka on iho-
ystävällisen pehmeää ja sileää. Materiaaleja voi 
ostaa opettajalta. Kurssi sopii niin aloittelijoille 
kuin hieman huovuttaneillekin. Kurssi järjeste-
tään yhteistyössä Vanajaveden Opiston kanssa. 
Tarvikeluettelo lähetetään. Kurssipäivät: pe 7. ja 
14.11 klo 17.00-20.00, la 8. ja 15.11. klo 10.00-
15.00. 

110439 KIERRÄTYSPUNONTAA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Tiina Salmi
24 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 9.1.2015 mennessä

pe 18.00–20.15
la 10.00–14.00

16.1.–14.2.2015
Enintään

13 opiskelijaa 

Opetellaan uusia punontatekniikoita (esim. 
madweave) ja hyödynnetään erilaisia kierrätys-
materaaleja; kuten tapetteja, pakkausnauhoja, 
kahvipusseja ja sanomalehtiä. Valmistetaan ko-
reja, palloja, pöytätabletteja ym. Kurssipäivät: 
pe 16.1., 30.1. ja 13.2. klo 18.00-20.15 sekä la 
17.1., 31.1. 14.2. klo 10.00-15.00.

Suunnitellaan ja toteutetaan jännittäviä kuvioi-
ta erilaisin menetelmin, esim. estokuviointi, au-
rinkovärjäys ja valotuskaaviomenetelmä. Käyte-
tään myös valmiita valotettuja kaaviokuvia. Hyö-
dynnetään myös avoseulan monipuolista käyt-
töä. Kankaat sopivat esim. sisustukseen ja vaa-
tetukseen sekä laminoitaviksi tarjottimiin sekä 
pannunalusiin ja leikkuulautoihin! Kurssi sopii 
aloittelijoille ja myös aiemmin kankaanpainan-
taa harrastaneille. 

110434 LUOVASTI LAAKAPAINOA 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Rykkeri
Puuvillakatu 4 C 3
Outi Saaristo
24 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 16.1.2015 mennessä

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
24.1.–8.2.2015 

Enintään
8 opiskelijaa 

Kurssilla tutustutaan kankaanpainannan laaka-
painotekniikkaan käsiteollisessa metritavara-
tuotannossa. Kurssilla valmistetaan avoseulaa 
käyttäen uniikki sisustus- tai vaatetuskangas. 
Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyösken-
telynä 20 metriä pitkällä painopöydällä ja sen 
oheisvälineistöllä työtila Rykkerissä Kutomoalu-
eella, Puuvillakatu 4 C 3. Materiaalit voi ostaa 
kurssilta. Lisätiedot tarv. opettajalta. Kurssipäi-
vät: la-su 24.-25.1. ja 7.-8.2. klo 10.00-15.00. 

110435 INDIGOVÄRJÄYS

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 
2. krs., Wahreninkatu 13
M–L Kangasniemi–Saari
20 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 23.4.2015 mennessä

ma 10.00–16.30
ti 10.00–16.30

4.5.–12.5.2015
Enintään

12 opiskelijaa 

Värjätään kangasta ja lankaa luonnonindigolla 
kyyppivärjäysmenetelmällä. Kurssilla voi värjätä 
kaikkia luonnonkuitukankaita sekä villa-, silkki- 
ja puuvillalankoja. Opiskellaan indigovärjäyksel-
le tyypillisiä kankaan kuviointimenetelmiä. Tarvi-
keluettelo lähetetään. Kurssipäivät: ma 4.5. klo 
10.00-13.00, ma-ti 11.-12.5. klo 10.00-16.30. 

110436 HURMAAVAT NALLET

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Terhi Sipiläinen
22 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 22.10.2014
mennessä 

ke 17.00–20.00
to 17.00–20.00

29.10.–10.12.2014  

Enintään
12 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan nalle perinteiseen tapaan 
nivellettynä. Nalle ommellaan koneella ja sille 
voidaan ommella vaatteet. Nalle soveltuu lasten 
leikkeihin turvanivelien ansiosta tai koristeek-
si. Ensimmäisellä kerralla tehdään tarviketila-
us, joten ole paikalla. Kurssipäivät: ke 29.10 klo 

110437 RÄPSY & DOLLY

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Marja Junnikkala
21 t sl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

pe 17.30–19.45
la 12.00–17.00
su 12.00–17.00

19.9.–5.10.2014
Enintään

12 opiskelijaa 

Mistä on rakas nukke tai molla tehty? Tilkuista, 
pitsinpätkistä, langanjämistä, vanhoista vaate-
parsista. Kurssilla voit kierrättää kaikkea pussin- 
pohjiin ja kaappeihin kertynyttä ja toteuttaa hie-
nohelma Dollyn tai hieman elämää nähneen 
Räpsyn. Tarjolla erilaisia nuken ja mollan mal-
leja ja kaavoja, joista voi muokata mieleisen. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Loimaan työ-
väenopiston kanssa. Kurssipäivät: pe 19.9. 
klo 17.30-19.45, la-su 27.-28.9. ja su 5.10. klo 
12.00-17.00. 

110438 HUOVUTA OHUTTA 
 NUNO-HUOPAA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Marjo Ritamäki
20 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 27.10.2014 mennessä

pe 17.00–20.00
la 10.00–15.00

7.11.–15.11.2014
Enintään

12 opiskelijaa 

18.00-19.30., ke-to 12.-13.11 ja 26.-27.11. sekä 
ke 10.12 klo 17.00-20.00. 
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110440 PAPERINARU 
 JOULUSISUSTUKSESSA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Tiina Salmi
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 21.11.2014 mennessä 

la 10.00–15.00
29.11.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Opetellaan sitomaan, punomaan, virkkaamaan 
ja neulomaan paperinarua. Käytetään erilaisia 
paperinaruja ja -nauhaa monipuolisesti krans-
sien ja jouluisten sisustusideoiden luomiseen. 
Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta

110441 METALLILANKA
 JOULUSISUSTUKSESSA

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Tiina Salmi
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 14.11.2014 mennessä 

pe 18.00–20.15
21.11.–28.11.2014

Enintään
12 opiskelijaa 

Opetellaan työstämään metallilankaa ja valmis-
tetaan jouluisia koriste-esineitä valoilla ja ilman. 
Voit ottaa mukaan erilaisia metallilankoja esim. 
2 mm alumiinilankaa ja puolalankaa sekä kär-
kipihdit, jos löytyy. Tarvikkeita voi ostaa myös 
opettajalta. 

110442 TEKSTIILIÄ JA TAIDETTA 
 KEHITYSVAMMAISILLE

Lankavärjäämö, muotoiluluokka,  
Wahreninkatu 13
Tuula Teperi
18 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2014 mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 17.00–19.15
22.9.–1.12.2014

Enintään
10 opiskelijaa 

Värien ja kankaiden sinfoniaa usealla sävellys-
tyylillä. Ryhmä kokoontuu maanantaisin joka toi-
nen viikko (parittomat viikot). Huom. tuettu kurs-
sihinta on puolet ilmoitetusta eli 20 €!

–50%

MUUT TAITOAINEET

110450 POSLIININMAALAUS 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto–Viitanen
28 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9..2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ma 18.00–21.00
15.9.–8.12.2014 
19.1.–13.4.2015 

Enintään 
15 opiskelijaa 

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja 
käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin tee-
man sovimme yhdessä kurssin alussa. Soveltuu 
niin aloittelijoille kuin jo pidempään alaa harras-
taneille. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 

110452 TIFFANY-LASITYÖT
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
28 t sl, 32 t kl, Kurssimaksu 97,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2014 mennessä

ma 18.00–21.00
29.9.–17.11.2014 

2.2.–30.3.2015 
Enintään 

14 opiskelijaa 

110451 POSLIININMAALAUS TAMMELA

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Teija Kaivoluoto–Viitanen
28 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 71,00 €  

Joka toinen viikko  
ma 18.00–21.00
8.9.–1.12.2014 

12.1.–20.4.2015
Enintään 15 opiskelijaa 

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja 
käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin 
teeman sovimme yhdessä kurssin alussa. So-
veltuu niin aloittelijoille kuin jo pidempään alaa 
harrastaneille. Polttomaksut tilitetään opetta-
jalle.

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käy-
tettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurs-
silla ehtii valmistaa tasotyön, valaisimen, peilin 
tms. Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalla. Ensim-
mäisellä kerralla tehdään materiaalitilaus. Ota 
muistiinpanovälineet mukaan.

110453 MOSAIIKKIA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
23 t kl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 5.2.2015 mennessä

pe 18.00–20.15
la 10.00–14.15
su 10.00–14.15

13.2.–14.3.2015
Enintään

12 opiskelijaa 

Mosaiikkia materiaalina lasi, peili, kaakeli, pos-
liini tms. Kurssilla voit tehdä tasotyön, pallon, 
aurinkosiepparin tai mitä ikinä keksitkään. En-
simmäisellä kerralla teoriaopetus ja tehdään 
materiaalitilaus. Ota mukaan muistiinpanoväli-
neet. Kurssipäivät: pe 13.2. klo 18.00-20.15, la 
7.-14.3. klo 10.00-14.15, su 1.- 8.3. klo 10.00-
14.15. 

110454 LASIHIMMELI

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
21 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.11.2014 mennessä

la 10.00–16.00
su 10.00–16.00

15.11.–22.11.2014
Enintään

12 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan himmeli, materiaalina la-
siputki, joka tekee himmelitekniikalla rakenne-
tuista koristeista osan kodin ympärivuotista si-
sustusta. Lasipuikot voi ostaa kurssipaikalta. 
Kurssipäivät: la-su 15.–16.11. ja la 22.11. 
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Kurssilla perehdytään kirjansidonnan teknii-
koihin ja materiaaleihin. Sidotaan uusia kirjo-
ja oman kiinnostuksen mukaan; keskiaikaisia si-
doksia, nahkainen tuplakantinen koptisidos, pe-
rinteinen kirja, monenlaisia albumeja, pieniä yk-
sinkertaisia sidoksia. Kaikkia tarvikkeita voi os-
taa opettajalta. Omista aarrekätköistä voi tuoda 
esim. kirjan kansiksi vanhan tekstiilin tai koris-
tepaperia. Kurssi sopii vasta-alkajille ja koke-
neille tekijöille. Kurssipäivät: Pe 6.3. ja 20.3. klo 
18.00-21.00, la-su 7.-8.3. ja 21.-22.3. klo 10.00-
15.00.

110461 KERAMIIKKAA PÄIVÄLLÄ 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 10.00–12.15
17.9.–26.11.2014 
14.1.–25.3.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Keramiikkaa eri tekniikoin, mm. käsinrakennus, 
apumuotit, dreijaus. Materiaalina korkean polton 
savet. Tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin, 
myös lasin yhdistämiseen keramiikkaan. Valmiit 

110460 KIRJANSIDONTA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2015 mennessä

pe 18.00–21.00
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
6.3.–22.3.2015

Enintään
12 opiskelijaa 

110455 KIVENHIONTA

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Tero Pelto–Knuutila
33 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

pe 17.30–19.45
19.9.–5.12.2014 
16.1.–10.4.2015 

Enintään
15 opiskelijaa 

Pyöröhionnan alkeet uusille, mutta aikaisem-
mat harrastajat myös tervetuloa! Tarve-esineis-
tä uniikkeihin koruihin. Ota mukaan omat ki-
vet, kuulosuojaimet, kumihanskat (ohuet), ve-
den kestävä esiliina, hyvät jalkineet ja käsipyy-
he. Tarvikemaksu min. 30 €/hlö. 

110456 HOPEAKORU

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto–Knuutila
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00

20.9.–28.9.2014 
Enintään

12 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan sormuksia ja riipuksia ho-
pea-, messinki-, pronssi- ja kuparilevystä ja -
langasta. Tutustutaan korunvalmistuksen perus-
tekniikoihin kuten juottaminen, hehkuttaminen, 
levyn sahaaminen, sormuksen koon mitoittami-
nen, levyn kuviointi, viimeistely ja kiillotus. So-
veltuu myös aloittelijoille. Materiaalia voi ostaa 
opettajalta, mutta myös omat materiaalit ja työ-
kalut voi ottaa mukaan. Kurssipäivät: la-su 20.-
21.9. ja 27.-28.9. 

110458 HOPEAKORU TYÖPAJA

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Tero Pelto–Knuutila
24 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 13.3.2015 mennessä

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
21.3.–8.3.2015

Enintään
12 opiskelijaa 

110457 HOPEAKORU  (KEVÄT)

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto–Knuutila
24 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 13.3.2015 mennessä

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00

21.3.–29.3.2015 
Enintään

12 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan sormuksia ja riipuksia ho-
pea-, messinki-, pronssi- ja kuparilevystä ja -
langasta. Tutustutaan korunvalmistuksen perus-
tekniikoihin kuten juottaminen, hehkuttaminen, 
levyn sahaaminen, sormuksen koon mitoittami-
nen, levyn kuviointi, viimeistely ja kiillotus. So-
veltuu myös aloittelijoille. Materiaalia voi ostaa 
opettajalta, mutta myös omat materiaalit ja työ-
kalut voi ottaa mukaan. Kurssipäivät: la-su 21.-
22.3. ja 28.-29.3. 

110459 PAPERIN KUVIOINTI JA VÄRJÄYS

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
12 t kl, 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 13.2.2015 mennessä

pe 17.00–20.00
la 10.00–15.00
su 10.00–11.30

20.2.–22.2.2015
Enintään

12 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan sormuksia, riipuksia ja 
korvakoruja oppilaiden omien mallitoiveiden 
mukaan hyödyntäen perinteisiä kultasepän me-

Kuvioidaan ja värjätään paperia erilaisilla teknii-
koilla; liisteri, akryyli, teolliset painovärit ja suo-
la. Valmistamme persoonallisia papereita askar-
teluun, kirjansidontaan tai vaikkapa lahjapape-
riksi. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Mukaan 
esiliina ja kumikäsineet! Kurssipäivät: pe 20.2. 
klo 17.00-20.00, la 21.2. klo 10.00-15.00 ja su 
22.2. klo 10.00-11.30. 

netelmiä. Kurssi soveltuu parhaiten henkilöille, 
jotka ovat aiemmin osallistuneet hopeakoru-
kurssille ja omaavat perustaidot juottamisesta, 
sahaamisesta sekä sormuksen valmistukses-
ta. Opettajalle voi ennen kurssia lähettää mal-
litoiveita sähköpostilla teropk@gmail.com. Ma-
teriaalia voi ostaa opettajalta, mutta myös omat 
materiaalit ja työkalut ovat kurssille tervetulleita. 
Kurssipäivät: la-su 21.–22.2. ja 7.-8.3. 
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110462 KERAMIIKKAA ILLALLA
 Ei sisälly aktiivimaksuun.
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs.
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ke 17.00–19.15
17.9.–26.11.2014 
14.1.–25.3.2015

Enintään
14 opiskelijaa 

Ks. edellinen kurssi.

110464 PUU- JA METALLITYÖT

Keskuskoulu
Koulukatu 5–7
Juha Oja
40 t sl, 44 t kl, Kurssimaksu 97,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2014 mennessä 

ke 17.30–20.30
24.9.–3.12.2014 

14.1.–1.4.2015
Enintään

16 opiskelijaa 

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja 
valintasi mukaan; esim. erilaisia korjauksia, en-
tisöintejä sekä kunnostuksia aina moottori- ja 
metallihommista ovenkarmeihin. Opettaja neu-
voo ja opastaa tarvittaessa. Koulun koneet ja 
laitteet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja materi-
aalit. Kone- ja laitemaksu 8€/lukukausi.

110465 TEHDÄÄN PUUKKO JA TUPPI

Keskuskoulu, Koulukatu 5–7
Juha Oja
48 t sl, Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 17.30–20.30
16.9.–9.12.2014

Enintään
8 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan oma uniikki puukko sekä 
nahkainen tuppi. Mahdollisuus erikokoisiin ja 
erilaisiin puukkoihin. Puukon terä, nahka ym. ei-
vät sisälly kurssimaksuun, vaan ne kerätään yk-
silökohtaisesti. Tarvikkeet n. 15 € tuppinahkoi-
neen.

110466 KULTAISEN IÄN ASKARTELU

Kehräämö, A–B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl
Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2014 mennessä

Joka toinen viikko  
ke 12.00–14.15

10.9.–3.12.2014 
7.1.–1.4.2015

Enintään
30 opiskelijaa 

Kurssilla tehdään käsitöitä osallistujien toivei-
den mukaan. Neulotaan, virkataan, ommellaan, 
kirjotaan, tehdään mosaiikkitöitä jne. mukavan 
seurustelun lomassa. Valmistuvat tuotteet tule-
vat voitoiksi kevään arpajaisiin.

110467 HALLITSE KAMERAN KÄYTTÖ

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseok. 2
Hannu Laatunen
21 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

to 17.30–19.45
18.9.–6.11.2014

Enintään
20 opiskelijaa 

Kurssilla perehdytään digikameran käyttöön ja 
ominaisuuksiin. Teknisten asioiden lisäksi kiinni-
tetään huomiota kuvaamiseen siten, että kuvaa-
ja voi olla tyytyväinen kuviinsa. Kurssi edellyttää 
järjestelmäkameraa. 

110463  PUUTYÖT TAMMELA

Koulukeskus
Koulutie 1
Markus Wiik
40 t sl, 44 t kl, Kurssimaksu 97,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2014 mennessä

ma 17.30–20.30
22.9.–1.12.2014 
12.1.–30.3.2015

Enintään
10 opiskelijaa 

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekte-
ja valintasi mukaan, kuten erilaisia huonekalu-
korjauksia, entisöintejä, puutöitä, pienimuotoi-
sia metallitöitä tai muita omia projekteja. Opet-
taja neuvoo ja opastaa tarvittaessa. Koulun ko-
neet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja 
materiaalit.

työt viimeistellään erilaisilla lasitteilla ja oksideil-
la. Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

Kurssin tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitämi-
nen. Sopii kaikenikäisille, jotka eivät halua “hiki-
jumppaa”!

LIIKUNTA JA TANSSI

830100 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA /SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tarja Lindqvist
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2014 mennessä

ti 15.00–15.45
16.9.–9.12.2014

Enintään
50 opiskelijaa 

830102 PERUSJUMPPA /SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

to 17.15–18.00
18.9.–11.12.2014

Enintään
40 opiskelijaa 

Perusjumppaa ilman hyppyjä ja vaikeita sarjoja. 
Sopii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystä-
ville. Ota omat puolen kilon käsipainot mukaan.

830104 PERUSJUMPAN JATKO  /SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2014 mennessä

to 18.00–18.45
18.9.–11.12.2014

Enintään
40 opiskelijaa 

Reipasta perusjumppaa sisältäen lämmittelyn, 
lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. Liikesarjat 
yksinkertaisia, välillä myös hyppyjä. Ota omat 
puolen kilon käsipainot mukaan. 

830106 VIEREMÄN KUNTOJUMPPA /SYKSY

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ma 20.00-20.45
15.9.–8.12.2014

Enintään
50 opiskelijaa 





41

Peruskuntoa ja vetreyttä ylläpitävää liikuntaa. 
Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden 
ja venyttelyn. Helpot liikesarjat. Mukaan tarvit-
set juomapullon, jumppapatjan ja puolen kilon 
painot. 

830109 PARITANSSIN TAITAJAKSI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Päivi Uusimäki
20 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä

su 15.00–17.00
14.9.–23.11.2014

Enintään
36 opiskelijaa 

Sunnuntai-iltapäivien ratoksi ja mielenvirkistyk-
seksi, tule mukaan tanssin pyörteisiin. Opetel-
laan aivan alusta paritanssin tutuimpia suosik-
keja: tangoa, valssia, foksia ja humppaa. Lai-
ta yllesi joustavat vaatteet ja tanssikengät. Ota 
mukaan oma pari: puoliso, kaveri, sisko, veli tai 
kuka tahansa aikuinen tanssihaluinen henkilö ja 
ilmoita hänetkin mukaan. 

830110 ITÄMAINEN TANSSI /SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Irene
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ma 16.00–17.30
15.9.–24.11.2014

Enintään
36 opiskelijaa 

Naisille suunnattua rytmiliikuntaa, jolla herätel-
lään syviä lihasryhmiä ja vahvistetaan niitä. So-
veltuu aloittelijoille ja tanssia harrastaneille. Ota 
mukaan vesipullo ja avoin mieli. 

830112 EGYPTILÄINEN TANSSI

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Reija Palttala
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2014 mennessä

la 13.00–15.30
su 13.00–15.30

13.9.–14.9.2014
Enintään

20 opiskelijaa 

Sopii sekä aloitteleville että tanssia jo jonkin 
verran harrastaneille. Kurssilla opetellaan ke-
honhallintaa ja egyptiläisen tanssin perustek-
niikkaa. Eläydy ja nauti kehon luonnollisten ryt-
mien sekä aistivoimaisen musiikin tunnelmissa.

830113 RIVITANSSIN ALKEET

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Ulla Leino
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2014 mennessä

ke 17.00–17.45
17.9.–10.12.2014

Enintään
30 opiskelijaa 

Tunneilla opetellaan rivitanssin perusaskeleet 
parin askeleen tuntivauhdilla. Askeleista muo-
dostetaan pieniä yhdistelmiä ja lopuksi opitaan 
muutama helppo rivitanssi. Lukukauden aikana 
opetellaan 4-6 helppoa koreografiaa. Päälle tar-
vitset mukavat liikuntavaatteet ja jalkaan tanssi-
tossut.  

830202 JOOGAA JOGAIGISELLE

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Vasistha
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä

ma 18.00–19.30
15.9.–24.11.2014

Enintään
30 opiskelijaa 

Kelpoja käytäntöjä kerrassaan. 






